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ఆధునికాంధ్ర కవిత్వ మనంగనే భావకవిత్వమ 

కవిత్వము, వచన కవిత్వము అను (ప్రముఖ నూత 

దీనికి. గారణము బహుసంభ్యాకులై న యువకు లా రీతుల నాడరించి యందు జకూని కవి 

తము వెలయించుటయే. ఈ రీతిగా నూత్న కవితా మార్గ ములలో సంచరించువారికో పాటు 

(పాత సంపిదాయములను యథా తథముగా 3 ననుసరించియు బాత మారముతో నూతన 
న్ 
చ 

"స 

రీతుల మేళశవించియు.( గవిత్వము వాగయువారుకూడ నిపుడు కొందబున్నారు. రి రచన 

లలో6 బురాణములు, మహాకావ్యములు, సృబంధములు, లఘుకావ్యములుకూడ (6 గానిపిం 

చును. శివభారతము, రాణాపతాపసింహ చరితరము = శీపుడామాయణ కల్పవృక్షము, 
ఈ ఆంధి పురాణము, సౌందర నందము మున్నగు కావ్యములు “నూతనముం (బాగుణ శోభి 

తమ్ము'నగు రచనా విశేషముతో( గూడిన యు త త్తమ కృతులు, వీనిలో గొనింట వసువు 

నందు గొన్నింట శ రీభావవ్య క్రీ కరణములందు. నవ్యత గోచరించును, | 

పాిచనతల పాళ్ళ నిష్ప త్రీలో హెచ్చుతగ్సు లఅండుటయు( గలదు, నవ్య శళోభితమయ్యు 

ట్రాచీనతా పరిమళముల గుబాళింపుల( బుక్కిలించిన యాధునికాం ధ్ర మహాకావ్య రత్నములలో 

శ్రీ వానమా మలై వరదాచార్యులవారి పోతనచరిత మొకటి, 

పూర్వాంధి మహాకవుల జీవిత చరిత్రల డెలిసికొని యానండించు. భాగ్యము మున 

మనమంతగా నోచుకొని యుండలేదు. వారి రచనలండలి సౌందర్యమునువలె వారి జీవితము 
॥/ 

శ" 

లందలి సౌషవము నాస్వాడించి యలరుట కాధారము లత్యల్సములు. కొందబు కవుల జీవిత 

విశేష ములు కొన్ని తెలీసినను అవి చరితినికషోసల పరీక్ష కెెతవజకు నిల్చునో చెప్ప. 

జాలము. అందు గొన్ని పుక్కిటి పురాణము లనుటకును అవకాళ మున్న డి. కాని యా పురా 

ణముల నుండియే [శ్రమపడి చారిత9క సత్యములను సేకరించుకొనవలయును. ఆంధ) 
వాజ్యయమునందలి పురాణ పిబంధసంధి యుగమునకు సూర్య చందు9లని చెప్పందగినవారు 

(శ్రీనాధ పోతన మహాకవులు. వీరి జీవితములనుగూర్చి, సందింధ దాంధవ్యములనుగూర్చి 

చెప్పు కథలు "పెక్కు మన దేశమున. దించారమున నున్నవి. ఆ మహాకవు లందలి యాద 

రాఖి మానములచే నాంధు౨లు వానినే మరల మరల జడివి యానందించు చుందురు, 

డీ) మదాచార్యులవారు వాని నన్నిటిని జదివి, చారిత 9కాంశములతో మెళవించి, యెడనెడ( 

గావ్యోచితములై న వర్ణనలను గథాంశములను గల్చించి యీ మహాకావ్యమును సర్వాంగ 

సౌష్టవముగా.( దీర్చిదిద్దినారు. ఒక మహాకవి జీవిత చరిత్రామృతమును మజొక మహాకవి 

కమ కవితా రసాయనమున గలిపి యాంధు9ల కందిచ్చి యానంద పారవశ్యమును గల్పించు 

నవ్య సువర్షపాత్ర మీ పోతనచరిత) మహాకావ్యము. 

పోతనగారి జీవిత మెంత విచితరిమెనదో యంత విశిష్టమైనది. అది యంద జెజీంగి 

నదే. ఆవరించిన దారిద్య కాళరాతిలో నల్పలౌకిక భోగభాగ్యకాంతి (ప్రలోభనములకు 
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వప: 2. తడదిడక భాగవత తజఃపుంజమును సృష్టించి దివ్యదర్శనము ఫొంద (జాలీన మహాను 

భావ డు బమ్మెరపోతన. అతండు గురుశిక్షణము నొందకయు సహజ పితిభా భాసురు 
డగుటచే నభిలశాస్ర్ర నిపుణు(డును సహజ పాండిత్య విభాంజితుండునైై తేనెలొలుకు తెలు(గు 

భాషలో మహాభాగవతమును రచించి యెన్ని యిక్కట్టు కలిగినను లెక్క. సేయక దానిని 

= వమున కంకితముచేసి తాను దరించుటయేకాక తెలు(గువారి కందటికిని దరణోపాయమును 

జూపించెను. ఆతని భ కి భావమున కలరియే చిదానందయోగి యతనికి రామతారక శారదా 

ముంతిముల నుపడేశించెను. ఆ యుపదేశమే తెలుగువాణి కొక యపూర్వాలంకారమును 

డెలుగు వారికి సుగమమైన యొక తారకమారమును బ9సాదించెను. పోతన _యన్నమాట 

కెదురాడలేక దానిని గరాట ప ఏభువున కంకితముేే సేయ నంగీకరించినను భగవంతుని యవి 

పాగియము భిన్నమగుటచే నది యట్లు జరుగుట కవకాశము లేకపోయెను. “కూర్చుట 

నూత్నరత్నమునకుం గనకంబునకుం దగు'నన్న బ్లా మహాకావ్య రత్నమునకు( గృతి 

పతిత్వము వహించు నర్త్ల త సపృరుషోత త్రము(డై న (శ్రీరామచంద్రుని కొక్క_నికే కలదు, 

ఆత(డు వెదకి వెదకి ఐ పోత రాజు నరసి యాతని నభ్యర్తించి యా కావ్యము వాయించుకొనె 

అది యన్యుల పాలగుట కాత( డంగీకరించునా ? 

(శ్రీమద్భాగవతము తెలుగున వెలసిన పరిస్థితులను వివరించు నుదంతముతో నీ కొవ్య 

మారంభించు చున్నది. తత్త్వమును దెల్చి మోక మొసంగు భాగవతము వేదపురాణాదుల 

యావిష్కా రమున కాలంబమైన దేవభాషలోంగాక యన్యభాషలో వెలయుట దేవతలకెల్ల 

నవజ్ఞయౌనని భావించి యింధద్రుండు “ఇది వేతొకభాష రచింప నా దృతిందనరిన నట్టి వాస 

అకు దాసు(డనయ్యెడ మూడు జన్మముల్ '' అని (ప్రతిన గావించెను. ఈ విషయము నార 

దుండు వ్యాసుని కెటి(గించెను. వ్యాసుడు కాశికేగి భాగవతము వెలయుటకై సంస్కృతమ్ము 
వలె సారవంతమ్మగు బాస నొసంగుమని పరమేశ్వరుని టప్రార్తించెను. సర మేశ్వరు(డు 

తిలింగ భాషలో పోతన యనుకవి దానిని రచించునని పల్కెను. వాయు వీవార్త మోసి 
"నిపోయి యింద్రుని చెవిలో నూదెను. ఇంద్రాదులు విష్ణుని దర్శించి దేవవాణికిం చెలు 

గుతోంగల్లు పోటీని వారింప్పమని వేండుకొనిరి. విష్ణువు మొదట తప్పుకొన( జూచెనుగాని 

పిమ్మట దేవతల నిర్చంధముచే( గవులు త సస్సమాధివినా కావ్యరచన చేయుట 'కవకాశ 

వ ముండదు కావున బోతన తపము చెజుచుట కుపాయము లాలోచింపు (డని సూచించెను. 

గభూపాదులై జనించి ఆంధ్ర భాగవతమును నరాంకితమగున బ్లొనర్చి దాని 

గము కః లిగింప యత్నించిరి.. విషువున కింద్రుండు సోదరు(డౌట 

ష న్్ తి శగుబచే నా మహానుభావు(డు భక్పు నిం గాపాడి 

సవ జరీగిన కన్ని యంశముల కతిలోక 



Il 

వప: డె తడబడక భాగవత శేజఃప్పంజమును సృష్టించి దివ్యదర్శనము పొంద(జాలీన మవోను 

భావు చు బమ్మెరపోతన. అతండు గురుిక్షణము నొందకయు సహజ ప్రతిభా భాసురు( 
డగుటచే నఖిలళాస్త్ర నివుణుండును సహజ పాండిత్య విభా౨జితుండునై తేనెలొలుకు తెలు(గు 

భాషలో మహాభాగవతమును రచించి యెన్ని యిక్కట్లు కలిగినను లెక్క. సేయక దానిని 

= వమున కంకితముచేసి తాను దరించుటయేకాక తెలు(గువారి కందటికిని దరణోపాయమును hres Gad Tie 
చ 

జూపించెను. ఆతని భ కి భావమున కలరియే చిదానందయోగి యతనికి రామతారక శారదా 

ముంతముల నుపడేశించెను. ఆ యుపదేశమే తెలుగువాణి కొక యపూర్వాలంకారమును 

కెలుయగు వారికి సుగముమైన ల యొక తారకమార్షమును బ9నాదించెను. పోతన _యన్నమాట 

కెదురాడలేక దానిని గరాట పరిభువుస కంకితముశే సేయ నంగీకరించినను భగవంతుని యవి 

పాగియము My నది యట్లు జరుగుట కవకాశము లేకపోయెను. “కూర్చుట 

నూత్నరత్నమునకుం గనకంబునకుం. దగు 'నన్న ట్రా మహాకావ్య రత్నమునకుం గృతి 

పతిత్వము వహించు నర త పురుమో త త్రము(డై న (శ్రీరామచంద్రుని కొక్కంనికే కలదు. 

ఆత(డు వెదకి వెదకి పోతరాజు నరసి యాతని నభ్యర్తించి యా కావ్యము వా్రయించుకొనె 

ఆది యన్యుల పాలగుట కొత( డంగీకరించునా ? 

(శ్రీమద్భాగవతము తెలుగున వెలసిన పరిస్టితులను వివరించు నుదంతముతో నీ కావ్య 

మారంభించు చున్నది. తత్త్వమును దెల్పి మోత మొసంగు భాగవతము వేదపురాణాదుల 

యావిష్కారమున కాలంబమైన దేవభాషలో(గాక యన్యభాషలో వెలయుట దేవతలకెల్ల 

నవజ్ఞయౌనని భి భావించి యింధద్రు(డు “ఇది వేతొకభాష రచింప నా దృతిందనరిన నట్టి వాన 

లకు దాసు(డనయ్యెడ మూడు జన్మముర్ '' అని (ప్రతిన గావించెను. ఈ విషయము నార 

దుండు వ్యాసుని కెజి(గించెను. వ్యాసు(డు కాశికేగి భాగవతము వెలయుటకై సంస్కృతమ్ము 
వలె సారపంతమ్మగు బాస నొసంగుమవి పరమేశ్వరుని టప్రార్రించెను. పర మేశ్వరు(డు 

తిలింగ భాషలో పోతన యనుకవి దానిని రచించునని పల్కెను. వాయు వీ వా ర మోసి 
ానిపోయి యింద్రుని చెవిలో నూదెను. ఇంద్రాదులు విష్ణుని దర్శించి దేవవాణికిం. చెలు 

గుతోంగల్లు పోటిని వారింపుమని వేండుకొనిరి. విష్తువు "మొవట తప్పుకొన జూచెనుగాని 

పిమ్మట దేవతల నిర్పంధముచే గవులు తపస్సమాధివినా కావ్యరచన చేయట 'కవకాశ 
3 ముండదు కావున బోతన తపము చెజుచుట కుపాయము  లాలోచింపు (డని సూచించెను. 

' విష్ణువున కింద్రుడు సోదరు(డౌట 

పుత జస నా మహానుభావు(డు భక్తుని గాపాడి 
ముప జరిగిన కొన్ని యంశముల కతిలోక 
సభా మానొక్మ్యమును.. గీర్వాణ భాషా 



జు లో ల డక 

ని సొమ్మగుట నిటి భాగవత కృతిని ని 

తిగొను సోమ 

ఆని పలికి యాతని కూజట కలిగించెను. అందుచే బోతన గింథాదిని ఢశ్రీకృమనే 

సుతించి యాళ్వా సాద్యంతములందు శ్రీరాముని సంబోధించెను. ఈ సమన్వయము చాల 

రవమ్యుమె గరా వకు షుల యడై రత భావముతోపాటు జగ్యత్చు! సిద్ద మైన శ్రీరాముని యేకపత్నీ 

వంతమునుగూడ లెస వగా 6 బగికటము చేయుచున్నది. ఆంధ్ర "భాగవతము నకు( గృతిపతి 

రించి తన్ను శిక్ష్ంచిన పిమ్మట సింగనృపాలు(డు శ్రీరాముడు స్వప్నమున సాకెత్కు 
భాగవతమును డెప్పించి పరిశీలింప నందలి కొన్ని భాగములు [క్రిమి దష్ట్రము ములై యుండెను. 

ఆతడు విచారించి యా శిఫిలిత భాగములను బూరించునట్లు చేయుట టకై భి భాగవ వతమను శ్రీనా 

ధువిద్వారా బమ్మెరకు. బంపెను. బమ్మెరలో. జోతన లేకుండెను శ్రీనాధుడు భాగవత 

మున గొంత భాగము శిథిల చది పోయిన విషయము మల్లన నకు( డెల్పి దాని నత (డు పూరింప 

నలెనవి కోరెను. మల్లన “దుజనకులులేని యీ వెలితి స్వాంతమునుం గబళించు, (గంథలేఖన 

మొనరింప నోపనిక గంగన సింగన నారయాళి వక్కణ లిఖియించి పంచి త్వరగా. విలి 

పించెదనంచు వాకొ నెన్.” తరువా త (శ్రీనాధ ఘం డూ డెంటిమిట్ల కరిగి పోతనను దర్శించి యత 

నినే శిథి లభాగ పూరణ మొనరింపుమని కోరెను. పోతన శ్రీరామ నాజ్జలేనిదే కృతిరచించుట 

నవలన( గాదని పల్కి, శానా కప్పుడు భాగవతము రచించు భాగ్య మజబ్బ్చెనని సంతసించు 

నచ వద అదా అక్టో లు తన్ను సమీపించి “ఓ గురువ రేణ్య : యా యద్భషము మా బోంట్ల కబ్బునె 

యనలొ దాను దై వకృపా విశేషవ మున; దప్పక వారికిగూడ నట్టి భాగ్య మబ్బునని పల్కి 

యుండననవియు, నది యై యయ్యెననియు. దెల్చి యానందించెను. ఆందుచే శిథిల భాగము 

అను నారయాదులె బే పూరించు ఏకు తటసించెను “శిథిల భాగములను మరల నెవ్వరో పూ3ంప 

వేల? ఏక సంథా గాగిహియెన బి పోతనయే యా భాగములను స్మృతి ననుసరించి మరల (వ్రాయ 

లేక పోయెనా” యన్న డాని కారంభముననే కవిగారొక కారణమును సూచించి యున్నారు. 

చిదానందయోగి పోతనకు [శ్రీరామ మంత్రమతోపాటు శారదా మంతమునుగూడ నుపదేశించి 
వివి బహ్మచర్య  వితముతో ( బం డె9ం డెండ్లు జపింపవ లెననియు నట్లు చేసినచో నతడు 

కా వ్యాదులను బఠించునవ ప్పుడు వాణీ వీజాపాణియై యాతనియందు వసించుననియు, నెట్టి 

గర్పంథ మైన వొకసారి చూచినంతనే నోటికి - వచ్చుననియు, బద చ ర్య వ౦తదీక్షకు 

విభు ట్ “గావ్యకల్పనాధార యొక్క_టియె. దక్కి. ధారణాశ క్ తరలిపోవు 

పోతన వివా "హమాడిన పిమ్మట(గూడం బదకొండేండ్లు ద్రహ్మచర్య 

ముగా 'పాగించెను. కాని ఫ్ వం గెగ్గండవయేది దల్లిదండు9 లు తీర్దాటనమున 

కి భంగము వాటిలెన కారణముగా చిదానందయోగి చెప్పిన 

బయు ధారణాళ క్తి తరలిపోవుబయు సంభ 



వించెను. పోతన శిథిలిత భాగములను శ్రావకము చేసికొని మరల వాయలేమి కిదియే 

హూతువు. మజియు శిష్యులకు(గూడ భాగవత రచనాభాగ ఒం నని యతః: డాశీర్వదించి 
ఖం 

మ మ 

యుండెను. సిద్ద్గవాక్పుంస న్ను:డై డె న యాళని యాశీస్పునకు వె ఫల్యము చేకూరునా ? 
అల్ ము 

(శ్రీనాథ పోతన లిరువురు నొకే యుగమునకు: జెందినవారనుట యెల్లరకు సమ్మతమే 
కొని వా రిరువ్వరును సమకాలముననే జీవించిరని చెప్పుటకు6 జా రిత9 'కాధారములులేవు. 

కవితా పాండితీ గాందిర్యములబే సర్ఫోజ్టసింగదునీని(గూడ 

న సానకవిగా నుండెననుటకు 

|) మదాచార్యుల మున వారి సమకాలికత్వమును 

బాం బి బక టెంచి యుండిరి. (శ్రీనాధుని చెల్లెలు పోతన భారః (శ్రీనాధుని 

కూ(తురు కా తన కుమారుడై న మల్లన భారం. ఈరెండు కెజయుల వాంధవ్యము 

కావ్యమున యధోచితముగా వర్తింప(బడినది. 

పోతన భాగవతము రచించిన పిమ్మట నాతని శిష్యులు శారదలేఖను (శ్రీనాధనికిచ్చుట 

కరిగి పింగభూపాలుని కొల్వులో గురువుగారి భాగవతము నందలికొన్ని పద్యములు విన్సిం 

శీ సా నాథ సింగభాపాలు రిరువురును వానిని విని యపారానందము చెందిరి. సింగ 

భూపాలుని కా కావ్యము నంకిత ౬ గా. గొనవలెనను కోరిక పుక్రైను. సేనా సి హితు(డై 

యరిగిన సేనాపతి వరాహా విఘ్నిత ప 9యత్ను (డై తిరిగి వచ్చెను. తరువాత శ్రీనా ధ్రుండే 

స్వయముగా బోతనకడ కరుడెంచి పలువిధముల బోధించెను. కాని పోతన మనస్సున 

మార్పు కలుగలేదు. వా రిరువురును తిన్పన్నను దర్శించుటకై యోరుగంటి కరుదెంచిరి. 
కరాటభూపతి భాగవతకృతి తనకీయ వేడుచు నుత్తరము పంపించెను. (శ్రీనాధుడు తిప్ప 

నకు( దాను వచ్చినపని తెల్సి యది నెటి వేరిన(గాని "భోజనము చేయనని పట్టుప పైను. తిప్పన 

చేయునదిలేక కృతిని కర్ణాట భూపాలుని కిమ్మని పోతనతో( జెప్పెను. పోతన్న యన్న 

యానతి మీఅంజాలక యందు కంగీకరించెను. ప్రయత్నములు జరుగుచుండెను. పోతనకు 

మెప్దికుధరమున సరన్వతి విలపించుచు దర్శన మిచ్చెను, పోతన “కర్నాట కిరాట కీచకుల 

కమ్మ ద్రిశుద్దిగ నమ్ము భారతీ 1” యని వాగ్దాన మొనరించి యామె నోదార్చెను. లోకమున 

సింగభూపాలుని వృతాంతమున కున్నంత పరిచార మ్ కర్ణాట రాజవృతాంతమునకు లేదు. 

పోతన పరోపకార తత్పరతను భగవంతుని భ క్షపరాధీనతను బిదర్శించుటకై కవిగా 
రీ కావ్యమున. గొన్ని రమణీయములై న సన్ని వేశములను గల్పించి యున్నారు. పోతన 

కవిళా లేఖన. మొనర్చి యన్నకు వినిపింప గృహో న్ముఖుండగుచు మార్గమధ్యమున నిరుపేద 

యగు నొక జవరాలిని అమె భర్తనుగాంచి వారి కష్టములు విచారించి వారికి ఐత్తిమిచ్చి 

పంపుట, పోచయ్యయను కాపు పోతనను జంపందలంచి చెజువుకడ కరిగి సర సదష్పుణై 
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నేలంగూల పోతన విరోధియని భావింపక పసరుపిండి యతని( జీవింప( జేయుట, ధాన్యము 

బదులుకొని వచ్చుటకె పోతన (గ్రామములోని కేగుచు. గోమటి యొక భిక్షకుని( గొట్టంటోవ 

కురి:డయ్యు విస్మృతి(గొన్న యా భికుకునికి. దిరిచర్య లొనర్భుట, 

పోతన త్యాగకీలమునకును బరోపకార పరాయణతకును దార్కాణములు. ఆ 

: ఏ కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా పోతనకొక గంటమునిచ్చి తరువాత( జీ(కటిలో బయటి 

కరు చెంచి యదృళ్యుండయ్యెను పిమ్మట శ్రీరాముడే యట్లువచ్చి యా గంటమును దన 
పోతన యెజింగెను. ఆ గంటమకోనే పోతన శ్రీమద్భాగవతమును లిఖించెను 
వె చెకుం కషరంబులో” అను పద్యమును ముగింపకయే యట్లుంచి పల్తెకేగ 

ముండు రామశర్మ యను బ్రాహ్మణుని వేషముతో( బోతనయింటి కతిధిగావచ్చి యా 

మును బూరించి యేగెను. సంగభూపాలుని సేనాని భాగవత గింథము నపహరించికొని 

వండ రాము(డే వరాహరూపమున రాజభటులతో (బోరి గంధము మరల. బోతనకు 

దక్కున ట్లొనరించెను. గోడావరీ తీరముస పోతన రామధ్యాన నిషా గరిష్టుండై యుండ 

గ్రీరాము( డాతనికి సాక్షొత్కరించి యాంధ్ర భాగవతమును దన కంకితము చేయుమని 

యడిగి యుండెను ఇంకను బెక్కు క్లిష్ట పరిస్తితులలో రాము(డాతనికి( దోడ్చడి క్రేశమును 
ల్ దాట 

౦డెను. ఇవన్నియు ళీ (శ్రిరామచందుగిని భక రక్షణ పరాదీనతకు( దార్కాణములు. 
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పోతన (క్రీనాధాదులనుగూర్చి లోకమున! [బచారముననున్న కొన్ని యతిలోక విషయ 
ములనుగూడ( గవిగారిందు( జొప్పించి యున్నారు. బోయీలు లేకుండనే శ్రీనాధుని పల్లకి 
నడచుటయు, నెడ్డు లేకుండనే మల్లన హలము సాగిపోవుటయు నిట్టివాని కుదాహరణములు, 

రుక్మిణ కల్యాణ సందర్భమున “బాలకమరకెినని పోతన వాియ(గనే అతని కూతురు 

కంపటిలో (బడి కమరుటయు “నెల(త యౌవనంబు నిండివెలే”నను వాక్యము వా్గయ(గనే 

యామె తెలివిగొవి పల్కుటయు పోతన బుషితుల్యత ను సిద్దవాక్సంప న్నతను జప్పక చెప్పు 

చున్నవి. శ్రీనాధు(డు పోతనతో వరనిశ్చయమునకు దిహు సహస హపమితులై న రాజ పరి 

ర జనులతో వచ్చినట్లు న్ శల పోతన వారికి. దగినట్లు విందుచేయుట యెట్లని కుందుచుండ 
“తిప్పర 9 భోజనమునకై భోజ్య పదార్థముల సమకూర్చుటకూడ దైవ 

(శ్రీనాధుడు భాగవత కృతిని సింగభూపాలుని కిష్పింపనెంచి బమ్మెర 

కరుదెంచుచు పుణ్యాన వనమున న విడిపినప్పు డొక యువతి యాతని కడ కరుదెంచి పోతన 

క కాదు స FE mw 
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బరుగెత్తుకొని వచ్చుటయు, పోతన యప్పుడు సత్యము తెల్పి తన పద్యమును సమరించు 

కొనుట ము లోకమున. (బచారమందున్న కథలోని విశేషములు. శ్రీ మదాచార్యుల వారష్ట 

మాళ్వాసమున సీ పృతాంతము నిండుక మార్చు తో రమ్యముగా వర్తించినారు. శారద పూల 

మొక్కలకు నీరు కోడుచుండగా దా9డుతెగి చేద నూతిలో స బడెనవియు, శారదయే పడి 

పోయెనని శ్రీనాధుం డన్నము తిసుచున్న చేతితోనే నూతికడకు( బరువెత్తుకొని వచ్చెననియు 

వారు కల్పించినారు. తన పద్యమునందలి యౌచిత్యమును సదుర్తించుకొనుటకై. యిందు 

పోతన కృతింమముగా నేమియు. చేయవలసిన యక్క అ లేకపోయినది. సహజముగ సంఘ 

టిల్లిన సన్ని వేళమే యాతని కట్టి యవకాశ మొసంగినది. లోకమున. బృచారమందున్న 

కథకంయె. గావ్యమునందలి కధ యెక్కువ నిసర్గసుందరముగా నున్నది. 

శ్రీ వరదాచార్యలవారు వోతననుగూర్చి లభ్యమైన కథాంశముల నన్నిటిని సేకరించు 

కొని వాసిని బూర్వాపర సందర్భము చెడకుండునట్లుగను, గావ్యోచితములై న వర్హనల కాను 

.కూల్యము కల్లునట్లుగను, సమకూర్చుకొని కథను విస్తరింప జేసినారు. సుందర వర్షన 

శోభితమై కావ్యమునం దాదినుండి తుదివజకు( బ9ఛాన కథ సాగిపోయినది. కథా కధనము 

నందును వస్తు వి సకణము నందును వారు (ప్రదర్శించిన కౌశలమున కిది తార్కాణము. నిజ 

మునకు పోతన కావ వ్యము దశమాశ్వాసముతో నే ముగిసిపోయినది. ఆయ్యును వారు మణి రెం 

డాశ్వాసములను జేర్చి పోతనచే నాశువుగా న నొంటిమిట్ట రఘునాధునకు మోహినీ నృసింహ 

వరాహావతార గాధలను గజేం|దమోక్షణ కృష్ణావతార రుక్మిణీ కల్యాణ వృత్సాంతములను 

జెప్పించినారు. (ప్రతి కథ యారంభమునను “స్నామీ : (ప్రహ్లాద బాధలడ(చి హిరణ్యకశిపు 

నంతమొందింప స్తంభోదృవుండ వై వెలసితి వీవకాడె. నేండును మత్కృతి (ప్రహ్షాదుం 

గాపాడుమని నిన్ బాడుదు”నను విధముగా దన కథకును దానికి నొక సంబంధము సమ 

కూర్చినారు. శ్రీమద్భాగవ తమున( బం(డైెండు స్కంధములున్నవి. ఈ తుది రెండాశ్వాసము 

లతో పోతన ం బం డెంండాశ్వసముల కావ్యమై భాగవత తుల్యమైనది. ఈ కథలను 

జెప్పుటలో శ్రీ మదాచార్యులవారు భాగవత కథా విధానమునే యనునరించినను కథన శిల్ప 

మున న్రతిమానమైన కౌళలము (ప్రదర్శించినారు. కథలో, త త్వముళో, పద్యముల నడ 

కలో, భావసంపధలో నవి భాగవతమునందలి కథల కెందును దీసిపోవు. కావై్యక దృష్టితో 

జూచినచో నని యనావశ్యకము లనిపించినను గథా కథన దృష్టితో. జూచినచో నద్భుతా 

వహములైె యలరారును. 

కథాకథనమున (శ్రీ మదాచార్యులవారు (ప్రదర్శించిన నై పుణమును వివరించుటకై 

కావ్యమునందలి యొక్క. సన్ని వేశమును మాత ముదాహరింతును. ఇది తృతీయాళ్వాసము 

_నందున్నది. చిదానందయోగి యుపదేశము ననుసరించి వివాహితుండయ్యును పోతన న్నిగహ 

చిత్తు'డై కాలము పుచ్చుచుండెను. ఆతని తల్షిదండు9 లా తరుణ దంపతుల నింటనుంచి 

తీర్రయాత౦ల కరిగిరి. చేలు కోయవలసిన యదనరుదెంచెను. పోతన భార్యతో (గూడ వన 

భోజనమునకై వెడలి చేలకో(త యారంభింప(జేసెను, ఆకసము మేఘావృత మయ్యెను. 
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పోతన భారం వంటకములను దురకు ని వేదింప:జని దుర్గాస్తవ మొనర్చెను, వర్షము కురిసెను. 

ను సమీపించి స్నానార్హమై తటాకమున కరిగేను. అప్పుడు 

పోతన యపూర్వమెన విరహ వేఎన ననుభవించెను. భార్యవచ్చి యతనికి భోజనము 
0 న్నా 

'పెపెను. పాలేరు తాను గాపలా కాయుటకై వచ్చి పోతన నింటికి. బింపెను _ శరద్భతు 

వరు౭ండెను. పోతనకు. దపోభంగ మాయెను. ఈ సన్ని చేశము నందలి కథా సం(గహమిది, 

వీర క చిత్తు (డు తపోనిషుండునైన పోతన ర భార్యా సౌందర్య ముగ్గు(డునై న 
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శాలీనుల కథా విధానమండలి  హొందర్య సంపదను బుడికి  పుచ్చుకొన్నది. వి స్తరభీలిచే నింత 

కండె( గవిగారి కథా కధన శిల్పమునుగూర్చి యెక్కువగా! జెప్ప లేక పోవుచున్నాను 

ఈ కావ క్రామున, సముద్రము, ws మున్నగు నే రెండు మూ(డో తప్ప మిగి 

లిన యషాదళ వర్షనములును బ9సకాను పిన క్రముగా( బ్ర వేళ పెట్ట( బడినవి. ఈ వర్ణన 

అన్నియు (శ్రీ మదాచారులవారి పిెక్ళతి పరశీలనమును, భావనాశ కిని, పూర్వ మహాకవి 

కావ్య పరిచయమును వ్య క్షము చేయుచున్నవి. కావ్యారంభముననే బమ్మెర గామ వరన 

మున్నది. అచ్చట పెంకుటిండ్ర తోపాటు పూరిగుడి సెలుకూడ నున్న వి. పెంకుటిండ్లు పెంకు 

చాశ్ళ(డల ధరించి యుండుటచే సంసృతి భారమెంచి జాధ(దనరు పెన్లుటుంబుల వలెను, 
బూరియిండెద నాశ వీడినచో నీ బరువే తృణతుల్య .మౌనని చెప్పునట్లుగను గోచరించు చున్న 

వంట, శ్రీనాధ పోతనలను బ్రధానముగా వర్తించు సీ కావ్యమున. బె భావమెంతో సుందర 

ముగా నున్నది. కుటీరము లపై నున్న గుమ్మడిపాదులు, గుడి సెలవెనుకనున్న పిడుకగూండ్లు, 

కుటీర శిఖరమునెక్కి. కూయు కుక్కు_టములు, కర్షక శరిమబిందు ఘనత (దెల్చు జొన్న చేలు 
కవిగారి నిశిత పరిశీనమును జాటుచున్న వి, ఇవన్నియు గాంమ వాతావరణమును బాఠకు 
నెదుట నిల్పునట్టివి. ఇట్లే చతుర్ప స ప్పమాశ్వాసము లందలి రాచకొండ నగర వర్షనమును 
దిలకించిన " వైభవోచే పీత మైన పట్టణ సౌందర్యము కన్ను లపండు వొనరించును. నవమాశ్వాన 

త్తి వర్ణనము 'సవహాజమె భారతీయ సంపిదాయముల యందచందముల 
నత్యంత వి విళదముగా వ్య క్ర కము చేయుచున్నది. 

భాగ్యము పండు(గదా పంచేభక్ష్య పరమాన్నా పిన్ 

గ యనరిక్తువిపని పండు(గడావాండు పస్తు పండుట నవియెన్ ష్ 

పాన హాటు న వెబ్సాడన్నది. _దాపదకాశ్వాన 
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“పిలిచిన బలుకరు, కాంచన్ వలనుపడదు, చనంగరాదు వదకు లక్ష్మీ 
యు 

లలనాధీపలభాగ్యుల. దిలకించెదరొకొ్క్క్క వారి తీరిది వేజే” 

యని గుండె రాయిచేసికొనెను. ఇందు "లక్ష్మీ లలనాపిశకు' ఇన థనికు అభాగ్యుల 
లు 

అము ఇల్ల లు 
యెడ న _ర్రించు విధము లెస్సగా హూచింవ6 బడినడి. పంచమాశ్వాసమున( గవిగారు తెలు (గు 

నా(టి జాహ్నవియెన గోదావరిని వరిందిరి. పోతన పింగభూపాలుని కొలుఃంన భోగినిని 

వర్తించు చు దండకము రచించను, అందుచే గాత తన రనన బంకకళంకితయె పోయెనని 
ల 

అ ప ర rE మ్ ఉత ఈ అరు ఈద స 1 
భావించి మరల నది పూతయొలకె గోదావరి వరనదు గావించెను 
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(శ్రీశపద సరోజమ్మంటి చిలకుకేనె సీశుసృభథు శిరోజములై న యెజుపు తేంట్లు 
చ 

తెచ్చి తెమైగాసిడికొనం దెరువరియయి కొచిపోసె భగీరథ ఘనత పోగ్ని 

అను పద్యము గోదావరి పవిత్రతను, మధుమధురవారి పరిపూర్ణతను, భాగీరథీత్వమును 
మనోహరముగా బ9కటించు చున్నది. “కలక పాథోరాళి కాంగు సాంగును దోసి యుత్ికి 

వచ్చిన పాల నురువవేమొ” అను పద్యమున. గవిగారు కరియంచిన య్యుక్పేక్షలు వారి కా 

నదీమతల్లిపై (గల భక్తి భావమును లెస్పగా వ్యక్తము చేయుచున్నవి. పంచమాశ్వాసము 

నందలి “శెగమాసి పిట్టగూడగు తలంగల చింపి ఏ గొంగడిలో శనిగూరుచుండ” నను పీన 

పద్యము కట్ట గుడ్తలేక తిన తిండిలేక దైన్యము మూ ర్తీభవించినట్లున్న యా ముసలి భిక్షువును 
బరితల యెదుట సాక్షొత్క_ రింప( జేయుచున్న ది. ఇక వేసవి, వసంతము, శరత్తు, సంధ్యా 

కాలము, చందు9డు, పాగితఃకాలము, గుడులందలి శిల్పములు, సస్యసంపద, మున్నగు 

వానిని వర్ణి ంచుటలో గవిగారు ప్రదర్శించిన నేర్పు బైమాపాఠ్రముగా నున్నది. గాిమీణ 

సౌందర్య | సంపదను వర్షించుటలో వారికిగల యఖిమాన మీ కావ్యమున( బెక్కు_చోట్ల 6 

గానవచ్చును. పోతరాజు విరక్తు (డై తీరయాతలకేగిన సందర్భమున వారు వై షవ 

కేతిములను, అందలి దై వమలను దనివితీర వరించినారు. అట్లని వారు శివునిమాట 

పూర్తిగా విస్మరించిన వీరవై ప్పవులుకారు. సందర్భము కలిగినప స్పుడు వారు విష్ణువును వలెనే 

శివుని'గూడ భక్తిభావ సంభరితముగా వర్ణించి యున్నారు. 

ఈ కావ్యమునందలి వర్షనలలోనికెల్ల ముఖ్యముగా( బేర్కొనందగినది భోగిని నాట్య 
వర్ణనము. ఈ వరన సండర్భమున( గవిగారు తమకాకళయందుగల యభిమానమును 

బాండిత్యమును సర్వతో ముఖమ గా వ్యక్తము చేసినారు. ఆ భాగము చదువుచున్నప్పుడు 

పఠితలకు సంగీత నాట్య విశారదయైన యొక నాట్యకత్తె మనోహరముగా నెదుట నాట్యము. 

చేయుచున్నట్లు స్ఫురించును. భోగిని పిిదర్శించిన వివిధముదలను, వివిధ భావసిగోరక్రము 

లైన నాట్య విన్యాసములను, ఒయ్యారములను గవిగారు విశదముగా వర్షించి యున్నారు. 

“ఒవన డోలికల జంపాల లూగుచు సర స్పటీనాడు కెరటాల సౌరుదో(చ” ఆను సీసమున 

వౌ రావె నాట్యము చేయుచు నన్ని యెన్ని 6 యందముల నెట్టి యెట్టి యొడుప్పల. బృదర్శిం 

జనో సూచించియున్నారు.. వారు చెప్పిన ట్లామె నాట్యము చేయుచుండగా, 
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“ఆందము చిందులు [దొక్కెను విందగు జవ్యనము భువన విజయ మొనర్చెన్ 

కుందనమున జీవము సడెం జెందామర లుబుకులాడే చెలి నృత్యములన్ ” 

జోగవి ౩ సరసు(డై న సింగన్భ్ఫపాలుని హృదయమున చేంమించెను. ఆ విరహాతావ 

మామె చిత్తమున నిండారి యున్నది. అందుచే నామె రాధా విరహమును (బదర్శించునప్పు 

డెక్కు.వ పరియత్నము చేయవలసిన యక గ్రాఆ లేకపోయెను. అమరా భావ విన్యా సామ 

దుజే 
అన్నియు సామెకు సహాజ సిడములె యుండెను. డం 

నటన నిజమొనర్చి నాతికృష్ణుని విరహంప్ప రాధపా(్ర నభినయించె 

నాటవెల:ది యొక్క యసమాన పరితిభకు మురిసిపోయి రాజు ముగ్గు :డయ్యె 

ననీ (వాసియుండిరి, పైని రాధా విరహ నాట్యాభనయమంతయు.( బదియాట 

వెలది పద్యములలో వర్తింప(బడినది. ఇచ్చుట "నాట వెలంది' శద్ది (ప్రయోగము చమత్కార 

శోభితమై యున్నది. రాజా యాటవెలంది (ప్రతిభ కెంత మురిసి మగ్గుడయ్యెనో చదువరులు 

కవిగా రిచ్చట రమ్యాతి రమ్యముగా రచించిన యాటవెల(ది పద్యముల ప్రతిభ కంతగా 

మురిసి ముగ్గ్లులె పోవుదురు. పోతన భోగినీ నాట్యమును జూచి = 

బోగమిండ్ల లోపల నీమె పుట్టవలసినదియెకాదు శ్రీహరిభ క్తి నటనయందు 

దాం గరఃగి యేడ్చి యేడ్చించె. దక్కునరుల, దా్గాయదండకమగు నీమె వర్తనమని 

యనుకొనెను. ఇచ్చట దండకమగుననంగా వి_సృృతమగునని సాధారణార్గము. ఇది 
“యా విషయము చెప్పినచో భారతమగు” ననిలోకమున ననుటవంటిది. కాని తరువాత 
పోతన దాని నాట్య సౌందర్యమును వర్షించుచు నిజముగా నొక దండక మే రచించెను. అది 

వినీ నభల్ ని వారందజును ముగ్దులె తలలూపిరి. సె పై పద్యమునందలి దండ కశబ్ర (ప్రయోగము 

కూడ పూర్వపు ఆటవెలది శబ్ద స్రియోగమువలెం జమక్కార ౯ భితమై యన్నది. 

శ్రీ వరదాచార్యులవా రారితేరినవారు. ఈ కాన్యమున. పలు ఘట్టము 
అందు భక్తి రసము చక్కగా( బోషింప(బడినది. పోతనకువలె (శ్రీ మదాచార్యుల వారికిని 

భక్తి యాజన్మ సిద్దమైనది. స 1 వారు భ ల్ ని వివిధ రీతుల నిర్వచించి 
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రచ్చట పోతన దంపతుల సౌఖ్యవసంత వీధీ విహారమును లలిత మధురముగా వర్షించి 

యున్నారు. ఆప్పుడువారు దేశ కాలసితు లెజబుంగక తనువు లుండియు లేనటులై 

సమాధి యోగము ననుభవించిరి. శ్రీనాధు(డు భార్య మరణించిన పిమ్మట దన కూతురు 

శారదను బమ్మెరకు. గొనివచ్చి చొప్పడిన లొజుందనమున6 దప్పుకొనన్ లేక కంట తడివిడి 

పలికిన పలుకు లందును (11[-310-321) రాచకొండలోనున్న తీ తల్లి చురణవౌ ర్త విన్న 

సండర్భ మందును, స స_ప్ప్తమాళ్వాసమున( డండి9 తన్ను( జూచుటకు రాలేదని శారద 5 యేడ్చు 

సందర్భము కందరామునందును గరుణరసము వెల్లి విరియు చున్నది ఆందును పోతన న తల్లిమ: రణమునకె 
చ 

న యపూర్వ 

ba] 

విలపించిన సన్ని వేశము రాతిగుండెలనుగూడ. గర (గించునట్లిది. “ఆ నిశిన్ విడిలేక యాగ 

నొక్కె_డ (గాని తల్లి 3 మనమందు( దల్లడిల్లు” అను పద్యము పోతన తల్లి మరణమునకు 

సూచనగా నున్నది. శ్రీనాధు.డు పోతన కళశ్వయానము సమాకూర్చవ లెనని సింగభూపాలునితో (6 

జెప్ప(గా నాత(డన్న యధికేష వాక్యములు పరమ శాంతు(డైన పోతన్ననుగూడ రౌది 
మూర్తిని గావించినవి. సింగనరపతి సేనలకును ఒంటరి వీరునకును, వరావామునకును 

జరిగిన పోరాటము సందర్భమునను, కన్నడ రాయల సేనలకును, సింగభూపాలుని సేనలకును 

మెట్టుగిరివద్ధ జరిగిన సంఘర్షణము సందర్భమునను వీర రౌద భయానక రసములు 

స్ఫురించుచున్న వి. శ్రీ మదాచా ర్యులవారేరసమును వర్తి ౦వ6 దల(చినను డానికి? దగిన 

విభావానుభావాదుల వర్డి ంచి సఠిత లకు రసానందానుభూతి. చూఅయిచ్చు చుందురు. 

ఈ కావ్యమునందలి పాత9లను సుస్పష్ట రేఖలతో. దీర్చిదిద్దుటలో శ్రీ మవదాచార్యుల 

వారు చూపిన నేర్చు ప్రిళంసా పాత9మైనది. పోతన భక్తి వినయములను, పితృ మాతృ 
భా9తృ భక్రిని, సరోపకార పరాయణతను, వైరాగ్యము మును వారు చక్కగా వరించి 

యున్నారు. “నా తల్లి మేన్గవ్వనంపు ( గొంంజిగిచాయ చిగిరించె నా కాలు సేతులందు. ..... 

నా కెదేన్ రోగపున్నీడ సోకనాపె నగుమొగము చంద్రునకు (గ్రహణమ్ముపట్టు” నను పద్య 

మాతని మాతృభ కికకరమూ ర్రి. పోతనభార్య యతనికి. దగిన యిల్లాలు. ఆమె పాతి 

(ప్రత్యము, అతిధి సేవాతత్సరత ఆపితిమానములై నవి. ఆమె పూర్వజన్మమున రతియే 
యెనను కావ్యమున మాతము సతిగానే గోచరించును. లక్ష్మీ, మల్లన ఆ పవిత9 దంపతుల 

గుణగణము లన్నియు. బుడికి పుచ్చుకొన్నవారు. శ్రీనాధుడు ర క్రచిత్తుండు; భోగ తత్స 
రు(డు, రాజసేవ వలన గల్లు కీర్తి సౌఖ్యములనే కాని నై చా ్యవమానముల నాతడు పాటిం 
పండు. ఆత(డు శారదను జాలకాలమువఅకు6 జూడరామికి హృదయలోపము కారణము 

కాదు. శారదను దిమ్మెరలో నుంచుటకె వచ్చినప్పు డాత(డు పల్కిన పల్కులు వాత్సల్య 

. విధానములు. శారదకు పోతన యింటివారి సొహచర్యముచే వారి గుణములన్నియు నచ్చినవి. 

కాని యామె సహజమైన రజస్త _క్వ్వమునడంచుకొ న లేక తండి9కి తీవ . భావములతో( 
గూడిన యు తరము 'వాిసినది. తిప్పన సోదరపే9మ యపారము. సింగభూపాలుడు 

సర్వజ్ఞ చకివ ర్రియే రసజ్ఞ చకరివర్తి కూడను. భోగినివంటి కళా. సౌందర్య సేవధి 
తనంళ 4 దా నతని: వలచుటయే యతథని సరసత్వమునకు( దార్కాణ. కవిత్యమన్నను 
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జ్ జ ఇ 

గవులన్నను ఇతనికి గల యభిమాన మవధి యెభుంగనిది. పోతనను దన యాసానము 

నండలి కవుల కధకు డుగా నుండుమని యిత (డు వే(డినప్బు డత (డు 

టొ n 

అమ్ అగా ఉప అటో, పష అలో కల 9 (క ఆద ద 9% 

దాఃడువిడ డహ దుమ్ముక తినునట్లు కృతుల నమ్ముకొనుటి (బతుకు తెరువు 
జ Cul) 

( జు ఇ ఈ అ నవ! అ లో 

అవి విరపించుట ముతనికి. గోపకారణ మయ్యెను. అందుచేతనే అతడు బమ్మెర 

ల. జ న a WTA జనా శ లో ఆబ్ fan అర్ కరి అటు 

లు కటి శీత? జక rnd ww ha ప్య వ్రొాక చిం జను ముగ లి కాగ తమునందక్ అచ్యయులు మిని 
గ 

తీ నందుటకె యూత,డు 

సు న తాని సీషాకువలెం బోతన 

మూలమున నీళనికి: గలలోనె న శ్రీరామ దర్శనభాగ్య మజబ్బెను. ఇతడు పళ్చా తపు (డె 
wan ॥ నాతల అ దా 

భాగవత శిధిల భాగపూరణమువనకు( దగిన యత్నము లొనరించుటయికాక ధనముకూడ 

నొసంగెను. ఇతడు కా వ్యమున జూపిన యించుక కాఠిన్యము తాత్కాలిక కోపజన్యమైనదే 

కాని సిర మనదికాదు. నరా ంకిత మగునట్లు చేసి భాగవతము మోక్ష పిదత్వమునకు భంగము 
షు క 

కలిగించు టకై జనించిన యిందురిని కుండవలసినంత తీవ్రత యితనియందు( గానరాదు. 

pr 

కవిగారు (కధానపాతిల( బోషించుటలోవ లెనే యపిధాన పాత౦ల( బోషించుటలో 

గూడ నమితమైన శద పిదర్శించినవారు. ఇందుకు బోతన సాయమును బొందిన పేద 

వనితయు, ఒంటరి వీరుండును, కోదుటి న 'పెట్టియు నిదర్శనములు. వీరీ కావ్యమున, జూపిన 

కృతజ్ఞత సాటిలేనిది, ఆ పేవపైదలి తోలుకొని వచ్చిన పందులలోనిదే సింగనృపతి సేనల 

వెడిరెంచిన వరాహము పాముకాటువకు గుజియై చచ్చి పోతనచేం బునరుజ్లీవితు(డై న న కొప్ప 

య వీరుండు. భికుకుని దయయింతయు. లేక "కొట్టిన “కోమటి 

పెటి పోతన గందర మదే! బరమ భకాాగేసరుండుగా మాతీనాడు. ఇక “పోతన శీష్యు 

' యలు గురుభక్తి సేవధులు. ఆ భక్తి చే గురువును మెప్పించి 
ప కాగనత 5 కావ్యక భృత్వమున భాగము సంచుకొన్నారు. శేవల భక్తియే కాక కవితా 
పముగల డిట్టబుకూడ నగుటచే వారు సభలో శ్రీనాధ నింగభూఫాలుర మెప్పిం 
ము, భాగవతము నుచితరీతి పూరించి లోకమును మెప్పించుటయు, జరిగినది. 

కుమారు; ద యీ యనహో 

న గంగయ పింగయ 

ఇప్పటికే చాల అధిక పినంగమ కావించితినను కొందును. ఇంక ( శ్రీ మదాచార్యుల 

వారి కవితా కళ్ల లమునుగు ర్చి a: డుమాటలు చెపి ్ప ని రమింతును. ఇంత మహా కావ్యమును 

రచి ంవవ లెనవి హూవి దా ఎని | విర్విఘ 
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మూరి, చేమకూర వేంకటకవి మున్నగువారి కవిత్యమునెడ నభిమాన మధికమని తో (చును 

ఈ కావ్యముస (శ్రీనాధుని పద్యములందలి పొరిఢగందీర గమనము, పోతన రచనయందలి Crag (ar) 

మాధుర్య స సౌషవములు, భటుమూరి కావ్యమందలి ధ్వన్యలంకార నొందర్యము. చమకూర 
wu డు మ 

లలో. జోతనగారి కవితా ఛాయలు సెక్కు చోట్ల గనవచ్చు నున్నవి. “వెకుంతుం బొగడని 

వమ్ము ఢక్క నానది డేవళమ్ములో నదమొనర్చు (11-324) వద్మాక్ష దర్శనభాగ్య హీన 

ములై 3 న కన్నులంధవరాటకములుగావె (౪-75) పరమదయాళు వ మకరి (బట్టి వధింప(గ 

2-80) బంపె వేగ శ్రహరి... చక9మున్ ... వక మున్ (12 ” మున్నగు పద్యము లందుకు 

సిదర్శనములు. ఏ పోతనవలెనె కవిగారును సడనెడ ననుపా9ిసములను అంత్యాను పాగినము 

లను గూర్చుచుందురు, " మానిత నూన సౌర జ్ఞ భత మాకృత —(IV-123) విగతాడంబర చేషి 

(VII-98)” 

జెడిదపు టడిదములగుడము విడివడి కడు(బోరుచుండ చెనలగుడము తా 

నడిదప్ప( బిడికిటి ముడిపె6 గడువడి( దాంకుట ము నొచ్చి క తిని జార్చెన్ 

ను పద్యము డకార వృత్త కనుపోసము (గూడి పోతనగారి రచనయా యనిపి_చు 

చున్నది. గజేంద్ర మోక్షము చెప్పుచు కవిగారు “అల వైకుంళ పురంబులో” “సిరికిం 

జెప్ప (డు' అను పోతనగారి సద్యము లనే యా సందర్భమున జొప్పించి యుండిరి. అచ్చట 

నవి పూర్వాపర పద్యములతో నతికి కవిగారి రిచనలో( గలసిపోవుటయే వారు పోతనగారి 

కవితారీతి నెంత చక్కగా నలవజుచుకొని యుండిరో నూచించు చున్నది. గోపికలు శ్రీ 

ష్లుని దుడుకు జే.తల యళోదకు( దెలుప్ప సందర్భ మీ విషయమును బలపజుచు చున్నది. 

అష్టమాశ్వాసమున పోతన (్రీనామలకు జరిగిన సంభాషణ, స ప్తమాశ్వాసమున పోతన 

శిమ్యలకును ద్వారపాలకునికిని జరిగిన సంభాషణ కవిగారి సంభాషణ రచనా చాతుర్యమును 

దెలుపుచున్న వి. చతుర్హాశ్వానమున శ్రీనాధుడు. పుష్పలావికలకో జేసిన సంభాషణ 

ఆము క _కృమాల్యద యందలి “వెలది యీ సీ దండ వెలయెంత” యను పద్యభాగమును బి బోలి 

యున్నది. “కాళ్ళులేక చర్గింప(ం గల్లువాండననెప్పు డాందోళికాగామి యగుచునేగు”711[-193 

ఆను పీనమన ధవిక రాజన్య ఫణులకు (గల పోలిక చక్కగా వ్యక్త కము చేయబడినది. 

నూత్న 'యౌవనపు మనోజ్ఞ వాసనలేవొ కుంజపుష్పితయగు కొమ్మ కెణుక 
తానె వలచి కలయు దాంపత్యరుని మా9ంకుగడియ విడని తీవగరిత తెలియు 

ఆను పద్యము పోతన దంపతుల శృంగార విహార సందర్భము (1-24) లోనిది. 

ఇందలి సమాసో క్రి రామణీయక మనిర్వతవీయమై యున్నది. ఇట్టి వీ వీ కావ్యమున ననేకము 
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లున్నవి. (13-112) వసుచరిత 9 విజయ విలాసములందలి వద్యములపంటి పద్యములను 

కవిగారీ కావ్యమునః చెక్కుచోట్ల రచించియున్నారు. “నెలగుండియలంబిండి. సెలయేటి 

బోయ” యను సీసము వసుచరిత్రను, (111-192) 

“మీనందబు పొలసుల మేన్వడి స్నర్థతంగాంచ 2 దాసీ లేమ కనుల(బడియె (xX1-133) నను 

కలవాడై నం 'జాలునె చెలువు[డు రసికుండుగామి జీవిత మేలా 

చెజవలు కలువలు సరసుల చలువ వలన నిలువ గలుగు జలజ దళాతీ। 

ఆను పద్యమునందలి “సరసుల యందు(గల చమళ్కారమును, 

భిమరాభుల సరసుల(గని యమితోత్సాహమ్ము మెజయ హసియించుచు వా 

మృతము నర్పించుట లొకశరమమే సుమనస్సులకును సౌజన్య నిదీ | 

అను పద్యమందలి “సుమనస్సుల' యందలి చమక్కారమును మిక్కిలి సశంసా 
పాతర్గిములగా నున్నవి. “గొంతులో గోకికలలుకూ సెం గొసరి కొసరి నడల రాజహంసలు 
కాళ్ళం బడుచు డాసె. (11-246) అంబికా సతియట్టు లా త్మేశ్వరున కెప్పు డర్దాంగివై 

పమ నలరుచుండి (11-281) కనుగీటుటకు నై న(గాని చక్కగ రానియ నిమిషాంగనల(ట 

యప్పరసలు (1౪-72) కమ తే ' విలుకాని యమ్మ లజ్జ్ఞమ్ము లెందు (117-265) సీ పేర్విన 

భవా క మింగునడేల జలధి బంధన ఘట్టముల వినియెనొ (౪-100) మున్నగు పద్య 

ములు విజయ విలాసమందలి వద్యములతో ( బోటీ చేయుచున్నవి. 

ఇవ్వవియొ జవ్యనింబోలి యెలమి మీ బుష్పవతి యౌటచే భృంగ భోగ్యయయ్యె 

నేత దారామ మారాను నృపతివోలె నలరిద్విజ వాంఛితమ్ము సఫల మొనర్చె 

(IV-110) 

ఇందలి శ్లేష ద మనోహరముగా నున్నది “అమృత, మొల్కించు దేవావతారంబన్న 
రవ త్తి (టి ఆను సీసము. రాజు _చంచలక్వమును, 

అవ్6(గూ “బాంహ్మణుం 

"౧280 అను సమము - మోరు 

పితా 9 ఐద్యమన 

ఏ ంకౌరో i విరాజికమై ' దర్గాదేవి ; 
sl; Tr స 



అనుట నా యెమ్మెలాడి తా నతని( గాంచి మధుర దరహాసములు మొల్లమాల లల్ల 

దాడిమఫలాలగిల తరములు చలుప కలువ పూరేకులం జల( బలికే నిటులు 
gp) cc 

(IV-37) 

అను వద్యము ధ్యని సె సౌందర్భమునకు నిధానము. ఇది యామె హాస వికాస సముఖియె 

దాడిమీవీజములవంటి దంతములు గోచరింప( గలువరేకులవంటి వీక్షణములు పరి సరింప( 

జేయుచు నెట్లు పల్కెనో విశదము చేయుచున్నది. నవమాశ్వాసమున పోతన భక్తి తత్ప 

రుండై రామునుపాలంభించిన పద్యములు (3-43) తీవ9ములయ్యు నత్యంత మనోహర 

ములై యలరారుచున్న వి. కవిగారి యనన్య సామాన శ్రమైన యుపమాలంకార ఘటనమున కీ 

(కింది కొన్నీ యుడాహరణములు, 

వ్. ళపత 9మందు6 దనరు నక్షరమును క్షరమొనర్చు చెదలపురువు భంగి (111-303) 

తాను బ్ తనయువచ్చా. గర్య వెనుకనె జ్ఞానమ్ము గాంలుకరణి (1V-63) 

తమములోన, సతు తత్యోప దేశము తనువుగొన్న యట్లు చనియె సుకవి 
(17-160) 

కవిగా లీ కావ్యమున సందర్భోచితముగా నెన్నో సామెతలను లోకోక్సు లను గూర్చి 

నారు, “ముకు. ముడి బెట్టక పదానముల్లు నాటకుండ వచ్చిరి హరి రకకుండుగా (గ 

(11-255) 

లక్ష్మీరా( దడక నడ్డము పెట్టుకొనంగం జెల్లునే (111-183) 

పాము పగయు( దో(క బంధువు నా కనువాండు జగతి వెల్తివాండు (31-102) 

తలయె పోవునన( జెవుల పోగులకు నేడ్చువా ని నేమి యన(గ వలయు: బుడమి 

(103) 

మున్నగునవి నిదర్శనములు. “విచ్చెడి తమ్మి మొగ్గ తొలివిందునకే యళిపెట్టి 
పుట్టునొ”” (౧౧-౩13) అను పాదము “నడానే భోకారం కమిహసము పస్తాన్యతి విధిః” 

అను కవి కులగురువు శ్లోక పాదమును స్మరింప( జేయుచున్నది. 

కవిగారి పద పీయోగము సలక్షణమై మ్యదుమధురమై యింపు నింపుచున్నది. 
సంస్కృత -సమాసముల వాడినను తెలుగు పదముల వాడినను వారి రచన పౌరిథ మయ్యు 

సర్వ సుబోధమై వీనులవిందు చేకూర్చు చుండును, తెలంగాణమున వాడుకయందున్న పద 

తలము. జాతీయములను వారు ఏ పెక్కుచటి = వాడియన్నారు. “మి బంటుకు బానిసను గింత 
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యున్నారు. దా రెడనెడ వా9సిన శోకములు, తెలు(గు పద్యములలో ( గీలించిన సంస్కృత 

వాక్యములు లోకోకులు దారి కా భాషయందలి నిశిత పాండిత్యమును జాటుచున్న వి, 

హరిరాక కల్ల యిక నీకరి జీవితమిల్ల యామకరి యాకటికై 

యెరయనిన కొల ధర నెవ్యరికిం గావలె ననాధ బాధల వెల్లన్ (XI1-51) 

ఆను పద్యమున సంత్య(ప్రాసాను గుణముగ కల్ల, ఇల్ల, కొల, ఎలన్ అను పద 
అ ౧౧. లె ౧ ౧ 

ములు (ప్రయాగింప బడినవి, ఇందలి “యిల్ల' తమిళ పదము 

9లోచేణివి మెజపుల చాలో చూపుల ప్మసూన చయ వర్షాలో 

బాలిక నవ్వుల రాల్ముత్యాలో మోడాబ్ది శీకరాంబు శ్రీలో (11-254) 

ఇందు “లో*తో ముగియు పదములకూర్చు హృద్యమై పద్యమున శెనలేని సొంపు 

కూర్వుచున్న ది. 

శః కావ్యమునే నచ్చుటచ్చట! జక్కుని గద ద్యభా గములున్నవి. ఇవన్నియు నను పాసా 

అలంకార పూరితములును భావబంధురములును బౌ |ఢథములున్లె పూర్వ పిబంధము లందలి 

గద్యభాగములను బోలియున్న వి. స వమా శ్వాసము నందలి దశావతార వర్తన గద్యయు , నేకా 
| న్్ చ్ 

దశాశ్వాసము ఎనందు. బంహ్లాదు! దు తండి9ికి( జెప్పిన తా తిక గద్యయు, ద్వాదళాశ్వాసము 

నందిలి సరోవర వర్తన గద్య రము గమనింప౬ దగినది. ఈ గద్యభాగములు న! మదడాచార్యుల 

వారి పాండితీ విజ్ఞాన గరిమలను జాటుచున్నవి. ఛందో విషయమున నీ కావ్యమున. జేప్ప( 

దగిన విశేషము లేవియునులేవు. ఆ శ్వాసాంతము లందు మాత్రము మాలిని మున్నగు వింత 

వృత్తములు వాడ (బడినవి. భోగిని నాట్యమును వర్తించు సందర్భమున కళికోత్కళికలు, 

తోహరలు, ఆదితిివుట తాళములు, ముకాయులు, మంగళ మహా శ్రీవృత్తము కలవు. 

'సములలో(గూడ వర్షన సంద కర్చమున నచ్చటచ్చట రగడ భేదములై. న కళికో 

త్మ_ళికలు (ద్రాయఃవిడినవి. స స 'ప్రమాశ్వాసమున 313 వ సీసమున నొకొ్మక్క- పస పాదము 

హొక్కొ క్క గీతపాదము వెనువెంటనే యనుసరించు చున్నది. 

కుమార సంప్పర్శ వ్మదెట్టిదో యరనవ్వి మురియు నీ విరిపడంతి 

రి యిదివజకే . కొంత సూచించి 

క్ర వి ోరిచయము గలదు. “అరయ 



(2) Xvi 

నయన గోచరులై న మునీందు9లై 8” (౫11-165) మొదలైన పద్యములు వారీ వేదాంత 

శాస్ర పాండిత్యమును సూచించుచున్న వి. కావ్యమున పోతన కావించిన తా_్ర్విక ప్రసంగము 

లును, భక్తి బంధురో పన్యాసములు ను వారి కా విషయము లనుభవసిద్ధములని వెల్లడి చేయు 

చున్నవి. 

కావ్యారంభ భమున నాచార్యులవారు పూర్వాధునిక కవులనెల్లరను భక్తి స్నేహ పూర్వ 

కముగా స్మరించి యుండిరి. కావ్యము నడుమ భాగవత రచనారంభ సందర్భమున(గూడ( 

బూర్వకవిస్తుతి యున్నది. పూర్వకవిస్తుతి యెల్ల కావ్యములందు( గానిపించును. కాని 

యాధునిక కవిసండిత విమర్శకుల నింతగా( జేరు పేరుపెట్టి సంభావించిన వా రెవ్వరును గావి 

పింపరు. ఇది శ్రీ మదాచార్యులవారి నిరహంకారతను సర్వ కవిపండిత నామరస్యమును 

జాటుచున్నది. 

ఎక్కడనున్న సదుణము లేనియు స్ నౌ(దల దాల్చుటందు వే 

తొక్క-రి(గాంచి 'ముందర నహోయని వెన్నల వెక్కిరింప కే 

మక్కువ భాగితృవత్సలత మత్సర మున్విడనాడి యుంటలో 
నిక్కపు టి నొజ బంతులయి నిల్చెద రీ తెలగాణ సత్క_వుల్ 

సరళ హృదయు లాత్మస్తుతి సరాజ్మఖులు గర్వరహిత ప౦తిభాఢ్యులు దం 

భరహితు లీ తెలగాణన్ వెలయు కవుల్ తొనకనట్టి నిండు ఘ(టమ్ముల్ 

ఆని పోతన తెలంగాణమునందలి కవుల గుణగణములు విశదీకరించెను. ఇతరుల 

మాట యేమోకాని యీ గుణములన్నియు. బోతనయందును వరదాచార్యులవారి యందును 

మాత్రము సమగిముగా 6 గానిపించును. స్వభావముచే సదాచార సంపదచే వా రిరువురును 

బుషితుల్యులు. (శ్రీమద్భాగవతాంధీ9కరణము పోతన చేత (బకుట యెట్టిదో పోతనచరి(త్ర 

పిబంధీకరణ మాచార్యులవారి చేత (బడుట యట్టిది. వారి చరితం పోతన చరిత౦ికు( 

బ9తివిందిము. ఆందుచేతనే వారీ చరితము ననుభవ సిద్ధము నట్లింత మధుర సుందరముగా 

వెలయింప( జాలినారు. స_ప్పమాశ్వాసమున (శ్రీనాధుడు పోతన క విత్వమునుగూర్చి 

ఆచ్చపు సంస్కృతాం(ధ మహదబ్దుల మందరముల్ మదింప(గా 

వచ్చు సుధారసమ్ములకు వన్నెలు ది దైడి కావ్యధార క 

మ్మచ్చున6 దీయు తీవియల మచ్చులనిచ్చు మనోజ్ఞశై లిపూ 

ల్విచ్చిన నందనోవ వనవీధుల గాదను పద్య గద్యముల్ VIE1S) 

అని కావించిన ప్విశంన శీ వరదాచార్యులవారి కవిత్వమునకును అన్వయించును. 

ఈ పోతనకావ్యము వారి చిరతపఃఫలము. వా రెంత శ్రమపడి దానిని రచించిరో యంత 

(శ్రమపడి దానిని (బ్రచురించిరి. శగిమయంతయు వారిది; ఫలము మాత్రము రసాస్వాదన 
పరాయణులై న యాంధిలది. = 
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మహీనస్తమి మింపనీ మారాండ వింబమ్ము కయమెజుంగనసి పూర -ర్హచం ద్రముండు 

డెవమాన; వస్థావర తిర్యగాశి సమత నిజకావ్యకృత పర్షశాలనుంచి 

యక్షరామర పదవుల నందజేయు వరదు(డె కవీంద్రుండన వేయివా క్క్కు.లేల 

(11-164) 

ఇందలి నరదు౯డే' యను సదమునకు దర ము లొస సంగువా(6జె' 
/ యనుటకంెటె 

ట్ర్ వరదాదార్యుంద యని చెప్పుట యుక్తముగా నుండునని నా యభిపా9ియము. ఏతత్కా 

వ్యామృత రసము నాస్వాదించిన పిమ్మట సహృదయులు నా యభి[ప్రాయముతో నేకీభవింపక 

రవి విశ్వసించుచు నింతటితో విరమించుచున్నాను. fe £ 

ఆచార్య, డా॥ దివాకర్ల చేంకటావధాని 

14619066 ఆం|ధశాఖభాధ్యకులు 

హై దా బాద్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 



కపి -కావ్యప చయము 

పోతనచరిత౦ మొక మహాకావ్యము, చరితిములను సేర్ణతో ఆధునిక కాలమున 
సాంఘిక, సాహిత్య దేశచరిత9లు మాత మె తణచు రచింపదడుచున్నవి. కాని యిట్టి 

నామములతో పా9చినక పులు కావ్యములను రచించుచుండిరనుట ఆంధ9 సాహిత్యముతో 

బరిచయము గలవారికి సువిదిత మె. పండితారాధ్య చరిత 9ము, ఉదృటారాధ్య చరితంము, 

విప్రనారాయణ చరితము, మల్తణ చరితము, మనుచరిత్రము, వసుచరిత౦ము, రాజశేఖర 

చరితము, యయాతి చరితము మజియు వాల్మీకి చరితమువంటివి యిట్టివానిలో సుప 

సిద్దములు. పండితారాధ్య ఉదృటారాధ్యులు మతగురువులు, మల్హణ విపినారాయణులు, 

భక్త శిఖామణులు, మన్వాదులు రాజశేఖరులు; వాల్మీకి సంస; హత మహాకవి. శివత త్వ 

సారమ ఏను మొట్టమొదటి శతకమును తెలుగులో వా్రసిన పండితుండు కూడ కవిపసిద్దిని 

గన్న వాడయినను, కవిత్వముకంటె గురుత్వముచేత నే వారు మన కారాధ్యులయినారు.. రాజ 

నాయక పిబంధములు తజచు నిబంధింపబడు కాలమున, కవిజీవితమును ఇతివృ త్తముగా 

గర్సిహాంచి తెలుగులో కావ్యము రోచించినవారిలో తంజాపూరు రఘుసాధభూపాలు (డే 

ఆద్యుండనవలె. 

ఈ శతాద్ద్యారంభమున జగన్నాధ పండితరాయల జీవితమును తిరుపతి వేంకట క వీశ్వ 
రులు నాటకముగా వాగిసిరి పండితరాయ లాంధు96డేకొని సంస్కృృృతకవిగా, లాక్షణికు (డుగా 

సుపిసిద్దు (డు. ఇశ్లే యిటీవల (శ్రీ చెలమచర్ల రంగాచార్యులుకూడ పోతన చరిత్రమును 

దృశ్యకావ్యముగా “రచించిరి. సుపరిసిద్ద నవ లాకారులు శ్రీ నోరి నరసింహశాశస్రిగారు 

నారాయణ భట్టు, రుద౦మదేవి, మల్లా రెడ్డియను పేర్లతో కవితంయ చరిత్రమును మజియు 

శ్నీనాథ కవిసార్వభౌముని చరితంమును నవలలుగా రచించుట సువిదితము. ఇట్లాధునిక 

క వులదృష్టి పారిచన మహాకవులపె బిసరించుచుంట ఈ యుగలక్షణములలో నొకటిగా 

గోచరించును. కవి కవిని ద్వేషించు నవలక్షణమును త్యజించి నేటి కవులు ప్రాచీన మహా 

కవులనయిన భూషించి వారి కీర్తినజరామర మొనరింప సంకల్పించుచుండుట యొక నవ 

లక్షణము. ఇట్టి పవితో9దేశ ఫలితమే ఈ పోతన చరితము. ఒక యాంధ్ర మహాకవి 

జీవితగాధను ఆంధిభాషలో తొలుదొల్త పిబంధీకరించిన కీర్తి శ్రీ వరదాచార్యులవారికే 

దక్కినది. 

పార్తిచీనాంధికవులలో నూటికి తొంబదిమంది దైవభక్తి సంపన్నులే. భ_క్రశికొమణి 

పోతనామాత్యు(డు, రామదాసు, త్యాగరాజు మున్నగు 'రామభకా(గ్రేసరుల కోవకు జెందిన 

వాడు. రామదాసాదులును కవులేకాని క్ర ర్రనకారులు. రామదాసు కీ ర్రనలు సకలాం[ధ్రము 

నందలి ప పండిత పామరజనమును భ కిభావమునందు ముంచెత్తుచున్నవి. త్యాగరాజు క్రీ _ర్లనలు 

తమిళదేశమునందును విశేష పిచారము గాంచినవి. కర్ణాటక సంగీతమునకు త్యాగరాజ 
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ఇవి ఇంతటి పారిచుర్యము నందుటకు వీనియందలి సంగీతళాస్త్రపు పడీ 

లతోపాటు, థావభాషా నూధుర్యములును భక్తి భావమును ప్రధాన హేతువులు. ఈ 

మహానుభావులు తమ రామళక్రిచే చ దాము తరించుకేకాక తమ కీ _ర్రనలచే నితర్గులకును 

దరణోపాయమును గల్పించిరి. పోతన మహాకవియును ఆంధుల పాలికి నిట్టివాందే. తన 
యపార రామభక్తి చే తాను తరించుపేకొాక అష్టాదశ మహో పురాణములం దు 'త్రమో తమమై, 

విషుభ కి పరిబోధక వై చు, సులభ మో క్షప్రదమై, వ్యాస(ప్రో క్త కమయిన శ్రీమద్భాగవత. పురాణ 

మును ల రస ఘుటికగా, భవ్య సాహితీరీతిని మధురాతి మధురఫణితి నాంధీికరించి 

ముముక్తు' "లోకమునకు మోక్షభికను (ప్రసాదించినా(డు. పోతన భాగనతమువలె తెలు(గు 

దేశమునండలి ఆబాల గోపాలమునకు నత్యంతాదర పాతమయిన యుద్గంధము మజటిలేదు. 

ఆంధు్భల కాయన యెడాటమునగల (పేమాదరములే, పోతన భాగవత జీవితమునకు సంబం 

ధించిన వివిధగాధలను గాల[(క్రమమున దేశమున వెలయించి వి స్తరింప జేసినవి. ఇట్టి గాధ 

లను కొందజు స్పక్కిటి పురాణములనియు, మణికొందటు యథార్థమ లనియు విశ్వసించు 

చున్నారు. భ క్రపోతన నుగూర్చి చేయబడిన నాటకమునకు, వారీయబడిన హరికథకును, 

తీయబడిన సినిమాచిత9మునకువలెనే ఈ పోతనచరిత9 రచనకును, పై గాధలనే పిధా 
నాధారముగా శ్రీ వరదాచార్యులు. గంహించిరి, ఇట్టిగాధ లొక వేళ చరి తాత్మకమయిన 

విమర్శనా దృషికిని, ఆధునికుల లోకానుభవ శ్రానమునకును గొంత యెబ్బెట్టుగా దోప 

వచ్చును. కాని వానిని వదలినచో పోతన చరితంమే హుళక్కి. పోతన భాగవతము నాంధీ9క 
రించెనను చారితంక సత్యము నొకదానిని మాత్రము గ9హించి కావ్యకల్పన కుపక 9మింప 

యత్నించుట నేలవిడిచిన సామువళె యనంభవ మగుననుట సత్యము, కావున ఆచార్యులవా 

రిట్రి ప్రావీన గా గాధలను (ప్రోవుచేసి, వానిని గొన్నిచోట్ల గొంత సంస్కరించి, కొన్ని నూత్న 
కల్పనలను జే జసియు నీ కావ్యమును రసౌచితీ బింధురముగ సృష్టించుట కడుంగడు శ్లాఘ్యము. 

“ప్రబంధ కల్పనామ్ సోకసత్యాం పార్గిజ్ఞాః కథాం విదుః' అనుటచే కొవ్యమునం దయథార్డ 

విషయములు నుండవచ్చును అవి యథార్హములవలె భాసించు రీతిని వర్షింపబడెనేని గుణము 
లయి కావ్యమునకు శోభగూర్చును. పోతన కావ్యమున నతనికి సందింధించిన గాధలను 

ప్రశంన వీయముగా పర్తి ంచి థ్రీ _వరదాచార్యులవా రీ కావ్యమునకు వన్నె పెట్టిరి. 

వానమామలై. వరదాచార్యులది పండిత వంశము. “వానమామలై ' యను వీరి గృహ 
నామము పింగళి సూరవనగారు చెప్పినట్లు [గామ నామమునుబట్టి కలిగినదికాదు. కొండొక 
కారణమున “వాన: యూమలై ' యను శ్రీరామానుజ గురు పీఠనామమే వీరికి గృహ నామమయి 

౦దు గొప్పు పండితులు. 
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బాడుచుండగా వినుబయే యొక యానందము. వీరి పురాణము వినుభాగ్యము చిన్నతనమున 

నాకును గలిగినది. ఒక్కొక శ్లోకము నొక గంటకాలము వివిధ విషయములతో వ్యాఖ్యా 

నించి చెప్పెడివారు. “(బ్రదికి బక్కయకాస్త్రి పురాణము వినవలె”నని వీరినిగూర్చి పుట్టిన 

నా నుడి సార్హకము. వీరి పుత్రులలో జ్యేషుండు శ్రీ వేంకటాచార్యులు. వీరు నానాశాస్ర 

కోవిదులు, బహు భాషావేత్తలు. ఉరూ ఆంగ్రభాషలను ఆధునిక గణితశాస్త్రమును వీరు 

స్వయం కృషిచేత సాధించిరి వీరి జన్మస్తలదుగు మడికొండ [గ్రామమునందలి వీరి నివాసమే 

ఒక గుగుకులముగా నుండెడిది. ఇది నా చిన్ననాటిమాట. కొందబకు సంస్కృతము, కొంద 

అకు దెను(గు, కొందఅకు ఉరూ, కొందజకు ఆంగ్లము మజీ కొందజకు గణితమును వీరు 

విసువులేక బోధించువారు.. వీరియొద్ద ప్రైవేటు చదివి నాటి “ఉస్మానియా మేటి9క్” వరీక్షయం 
దుశ్రీర్హులయినవారును గలరు. కవికి మాత్రమే వీరు పెద్దన్నగారుకాదు. అప్పటివా రనే 
కులు వీరిని “= పెద్దన్న" అనియే పిలిచెడివారు. వీరు పరమ సాత్వికులు, నిరహంకారులు. 
అప్పటికిని ఇప్పటికిని ఒక ఖద్దరుధో వతి, ఒక కండువా మాతం మే వీరు ధరించు దుస్తులు. 

ఇక్కడ వీరినిగూర్చి యొక విషయము చెప్పుట అసమంజసము కాదను కొందును 

ఇప్పటికి. సుమారు ముప్పది సంవత్సరములు గడచినవి. వరంగల్ కళాశాలలో 

“ఇంటర్మీడియేట్ " తరగతులకు సంత్ముతాంధములు బోధించు పండితు(డు కావలసి 

యుండెను, అట్టి పదవికి (శ్రీ వేంకటాచార్యులవారు సర్వవిధముల యోగ్యులని భావించిన 
వారి మితుంలును శిష్యులును ఇంటర్వ్యూకు వెళ్ళవలసినదని వెంకటాచార్యులవారిని నిరం 

ధించిరి. మొదట వా రిందుకు నిరాకరించినను చివరకు ఆంగీకరింపక తప్పలేదు. కోటు, 

చెప్పులు బలవంతముమీద తొడిగించి అప్పటి కవసరమగు వేషము శిష్యులే వారికి వేయించి 

పంియాణము చేయించిరి. మితి, శిష్యవర్గ్షము వెంబడింపగా వా రిల్లుబయలుదేరివచ్చి, 

గారిమములో నొకచోట గూర్చుండి యాలోచంప దొడగిరి. ఇంతలో మిత్రులు వారిని తలకు 

పాగా! చుట్టుకొనుట క్రై ప్రార్టించిరి. ఒకరు పాగా చుట్టుచుండిరి. వారి కేమనిపించినదోకాని 
వెంటనే తలపాగా, కోటు, చెప్పులు తీసి యచ్చటనుంచి, మిత్రుల కొక నమస్కారముచేసి 

యింటిదారి పట్టిరి, అంతే, తిరిగి వారా యుద ద్య్వోగమును గూర్చి తలపెట్టినదిలేదు. ఇట్టిది వారి 

స్వభావము. వీరు Bhandarker Sanskrit Grammar యొక్క_ రెండు భాగములను 

గూడ తెను(గించిరి. కాని వాని వాంత(వ్రతులుకూడ యిప్పుడు లభించుటలేదు. కొంతకాలము ' 

నుండి వీరు గట్లనరసింగాపురమునందు సకుటుంబముగా నివసించుచున్నారు. ఇప్పుడు వీరి 

వయస్సు డెబ్బదియేండ్లపై చిల్లర. వీరినే కవి ఈ కావ్యపీఠికలో దమ గురువుగా (బళం, 

సించిరి. వీరి ద్వితీయ సోదరులు శ్రీ లక్మణాచార్యులు. ఈయన తర్కశాస్త్రమునం దుద్దండ 
పండితుడు, వాగ్మి, వాదృప్రియు (డు. వీరును బహుభాషా కోవిదు( లగుటయేకాక, ఆయా 

బాషలయం దనేక రచనలు కావించిరి. అట్టివానిలో భక్తి, తత్త్వము, స్తుతిత9యీో, విరహ 

“'వొమ,... ఆత్మపౌఖ్యము, ప్రక బతి రాగము, పృజయాభి జ్ఞా జాసమను ఖండకావ్యములును 

పతియు సతీ అనసూయ, తిక్కన చరితమను మహాకావ్యములుమ వీరి తెనుంగు రచనలు, 

పతి సంజీవిని, రామాశ్వ మేధము, ఆముక్త మాల్యద, యను నాటకములు, సంస్కృతి: 
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ఆను నవల, లౌకికీశికా యను సూత, గంథమును మజియు ననేక స్తోత్రగింథములును వీరి 

సంస్కృత భాషాకృతులు. “'రామాయణకే భక్” అను ఖండకావ్యము వీరి హిందీ రచన 

వీరి కవితలు కొన్ని అరవభాషా గరిథితములయి యున్నవి. తెనుంగు ఖండకావ్యములు 

దక్క వీరి తక్కిన (గ్రంథము లము[ద్రితములు. వీరు మత వేదాంత విషయములపై గంటల 

కొలది నుపన్యసించు సామర్హ కము కలవారు. ఆహిరీ రాజావారి సంస్థాన విద్వాంసులుగా 

చిరకాలముండిరి. ఈ కాలమున వీరు 'కోయ'భాషకు లిపి, సారన్వతములను సృష్టించి 

యుండిరి. ఈ భాషకు ఆచార్యులవా రొనరించిన సేవ (శ్రీరామమూర్తి పంతులుగారు శబర 

భాషకు చేసిన సేవవంటిదని చెప్పుట యతిశయో క్రి కాదు. సిచారాభావముచేత ఈ విష. 

యము వలువురకు తెలియదు. వీరు పరమపదించి ఇం ద్రేండ్రయినది. ఈ సోదరవర్షమున 

తృతీయ(డు (శ్రీ జగన్నాథాచార్యులు. తక్కిన సోదరులవలెనే పీరును సంస్కృతాంధ 

(ద్రావిడభాషలయందు పండికులు. పెద్దన్నగారియొద్ద చదివి మేట్రిక్యులేషను పరీక్షయం 

దు_త్రీరులయిరి. తమ నివాసమును పోతారెడ్డపే పేటకు మావ్చకొని యచ్చట కొన్ని సంవత్స 

రములపాటు వ్యవసాయవృ శ్రి తి నవలంబించిరి. ఈ కాలమున వీరు రైతులకు కడు సన్ని 

హితులుగా మెలగి, ఆ వృ క్తి తికి సంబుధించిన పదములను వందలకొ లది "సీకరించు పేకాక, 

అట్టి పదజాలమును తాము వ్రాసిన “రై తు రామాయణ” నును పద్యకావ్యమునందు (ప్రయో 
గించిరి. రైతు కుటుంబ కథలో రామాయణగాథ ధ్వనించునట్లు కల్పించి వందలవొ లది 

పద్యములలో (వాయబిడిన నవ్యకావ్యము రైతు రామాయణము. ఈ కావ్యమనిదంపూర్వ 

మన్న నతిశయో శక్రికౌదు. ఇట్టి చక్కని కావ్యము దివ్యాభావమువ లన మూలబడి యుండుట 

దేశ దొర్భాగ్యమనవలెను. వీరు 'కార్బానలక్ష్మి" యను పేరుతో నొక వైష్ణవ భక్తునిగాధను 

నాటకముగా రచింది మ్నికుల కనేక పర్యాయములు వినిపించిరి. కాని ముదంజాభాగ్యమునం 

దక కొంతకాలమునకు (వ్రాత ప్రతికూడ లు_ప్రమయిపోవుట శోచనీయము. ఈ నాటకమునందలి 
యొక పద్యము 1934 సం॥లో ప్రకటిత మైన గోలకొండ కవ్వల సంచికలో చూడవచ్చును. 

వీరు హోయిగా పాడగలరు, హరికథలు చెప్పగలరు. హస్తుతము వీరు కరీంనగరమునందలి. 

యున్నత పాఠళాలలో ఆంధ్రభాషా పండితులుగా నున్నారు. 

_పోతనచరితర్సికర్హ శ్రీ వరదాచార్యులిట్టి సోదరతియమునకు అవరజు(డయి పుట్టి 
వ "తృ స్తన్యముతోపాటు అన్నల గుణములనుగూడ నంది పృచ్చుకొనిరి. _మడికొండగా9మ 
పా శాలలో నాల్గవ తరగతివజకు విద్య సభ్యసించిరి. పిమ్మట నింటిలోనే అన్నలయొద్ద 

దది యప్పటి మిడిల్ పరీకయం ద వ! అదీ మొదలు సంస్కృతాం[ధ్రభాషా 
వేయుచు సీ రెంటియందును ము “సంపా 
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పిత్రా స్టిగా సంకమించినది. అప్పటి కింకను మన డేశమురో “సినిమాలు” పుట్టలేదు. 
మైలవరం కంపెనీవంటి ప్రసిద్ద నాటక సమాజములు కొన్ని దేశమం దంతటను నాటకము 

లను (ప్రదర్శించుచుండెను. వరంగల్లు నగరమునందును ఏపేట ఈ కంపెనీలు కొన్ని నాటక 
ములను ప్రదర్శించు చుండెను. కపిలవాయి రామనాధళశాస్త్రి, విడిముక్కుల సుబ్బరావు 

మున్నగువారి పాటల “(గామోఫోను రికార్డులు” కొ తగా రాదొడగిన కాలమది. భగవ 

ద్ద త్తమగు గాత్రముండుటచే (శ్రీ వరదాచార్యులవారు, వీరి యన్నగారు ఈ రికార్డులు పదేపదే 

విని సంగీతము నభివృద్ది చేసికొనిరి ఊహచేతనే కవిగారు హార్మోనియము, తబలా, 
మృదంగ వాద్యములు నేర్చిరి. అటుపిమ్మట వీరు తమ (గామయువకులు ప9దర్శించిన నరకా 

సురవధ, గయోపాఖ్యానము మొదలగు నాటకములలో ముఖ్యపాతిలు ధరించి పలుమారు 

"పే9క్షకుల ప్రశంసల నందుకొనిరి నాకు జ్ఞాపకమున్నంత వణకు ఆచార్యులవారు “మంగళ 

హారతులు వాంయుటతో కవిత్వరచన కుష్మక్రమించిరి. పిమ్మట పద్యరచన ప్రారంభించి దాగు 

రింతలు అను ఖండకావ్యమును రచించిరి. రవీంద్ర కవీం|ద్రుని గీతాంజలి యనువాదమును, 

ఆంగ్లకవి వర్డ్స్వర్స్ పద్యములను వీ రాసక్తితో చదువువారు. కావున వారి కవితాపద్దతినిగూడ 
వీరు. కొన్ని పద్య "ఖండికలను రచించిరి. వేదాంతము, పృకృతి, పేదల కష్టములు మున్నగు 

విషయ వర్తన భాగములలో పోతన చర్విత్రలోగూడ పై కవుల భావచ్చాయలు కొన్ని గోచ 
రించకపోవు. తాము (వ్రాసిన పద్య ఖండికలను సుమారు 20 సంవత్సరముల కిరిందట “మణీ 

మాలి యను పేరుతో (ప్రచురించిరి. ఈ మణిమాల వీరికి కవికీ ర్తి నార్హించి పెట్టినది. ఇందలి 

కవిత్వమును మెచ్చి కీ. శే. శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట కవీశ్వరులు, కళా వరిపూర్త శ్రీ విశ్వ 

నాథ కవిస్నామాట్టు, శ్రీ మదక్షాడ ఆదిభట్ల నారాయణ దాసుగారు మున్నగు ప్రముఖు 

లెందటో వీరిని బగిశంసించిరి. తర్వాత గొంతకాలమునకు "ఆహ్వాన'మను "పేరుతో నొక 

గేయి సంపుటిని బ్రకటించిరి. ఈ గేయసంప్పటిని వరదాచార్యులవారు మడికొండ గారమ 

వాసులేయగు శ్రీకాళోజీ రంగారావుగారికి గృతియిచ్చిరి. డీ) రంగారావు సంతులుగారు తెల 

గాణ (ప్రజాక్షవి (శ్రీ నారాయణరావు, రామేశ్వరరావుగారల పితృపాదులు. అసాధారణ 

పజ్ఞావిధులు, బహుభాషా నిష్టాతులు, రామభకా గే9సరులు, 'సత్యసంధులు, సాధుశీలురు. 

మడికొండగా౦మ యువకులు పలువు రానాడు వీరియొద్ద జదివినవారే. (గ్రామమునందు 

విద్యాభివృద్ధికి వీరు కావించిన నిష్కామ సేవ అమూల్యము. వరదాచార్యులవారుకూడ వీరి 

శిష్య: ర్లములోనివారే. ఆహ్వానమును వారి కంకితమొనర్చి తమ గురుభక్తిని బ9ికటించి 
కృతారులయిరి, పద్యములవలెనే. గేయములుకూడ జిగిబిగితో రచించుటయందు వీరు. కడు 
సమర్దులనుటకు ఈ “ఆహ్వాని మే నిదర్శనము. ఇంతకు బూర్వమే వీరు “వై శాలిని యను 

పేరుతో ట్రాచీనపద్దతి నొక యుత్తమ నాటకమునుగూడ విరచించిరి. దీనిని “వినుచున్నప ప్పు 
డడుగడుగునకు మన కభిజ్ఞాన శాకుంతలము స్మరణకు వచ్చుచుండును. ఇందలి భావములు, 

[7 మా ద్యలంకారములు నటివి. కాని యీ నాటక మిప్పటికిని మ్ముద్రితము కాకుండుట శోచ 

సీయము. పె పె కృతులు మాత్ర మే కాక. ఆచార్యులవారు ఉద్యోగరీత్యా దోమకొండ బేసిక్ 
లబ్ నున్న కాలమున సమకొలిక సాంఘిక, రాజకీయ , వ్యావసాయి కేతివృ త్రములకో 



6 

ననేక నాటకములు, యేకాంకికలు, బుజ్లకథలు (వాసి వానిని తమ శిష్యబ్బృందముచేత 

నాడించి పొడించిరి. ఇవి (ప్రచారదృష్టితో వా్రాయబడినప్పటికిని ఉత్తమ సాహిత్యపు విలువ 

లతో నలరారు చున్నవి. (ప్రస్తుతము పీరు చెన్నూరునందలి ప్రభుత్వపు పాఠశాలలో నాంధ్ర 

భాషా పండితులుగా నున్నారు. 

పోతనచరిత్రము వీరి ప్రస్తుత కావ్యము. (ప్రాచీనాంధ్ర) ఘహాకవులు పలువురుండగా 

వీరు వి క్యేకముగా బమ్మెరపోతన జీవితగాధనే తమ కావ్యవస్తువుగా గ్రహించుటకు గొన్ని 

కారణము లూహింపవచ్చును. సారస్వత జీవితమువలెనే పోతన సాంసారిక జీవితముకూడ 

విశిష్టమయి పవితంతమముగా భాసించుట మొదటిది. ఆచార్యులవారి జీపితమును నిరాడంబర 

మును నిర్మలమునయి యొప్పుచుండుట రెండవది. ఆంధ్రభాగవతము వీరి కత్యంత పీతి 

. పాతిమయి యభిమాన గింథముగా నుండుట మూడవది. పోతనవలెనే వీరుకూడ తెలం 

గాణమువా రగుటయేకొక, ఏకశిలా నగరమునకును బిమ్మెరకును మధ్యలోనున్న మడికొండ 

(మజణిగిర) గాిమమునందు. పుట్టి పెరిగి పెద్దవారగుట నాల్గవది. ఈ కొన్ని హేతువులే 

వీరి నీ కావ్యరచనకు పోత్సహించియుండు ననవచ్చును. ఇచట మడికొండ గా9మమును 

గూర్చి కొన్నిమాటలు వ్రాయుట యసమంజసముకాదు. మడికొండకు బా9చీనచరితం కలదని 
కీ. శే. శ్రీ దూపాటి వేంకటరమణాచార్యులు తజిచు చెప్పుచుండువారు. కాకతీయుల కాల 

మున నిదియొక ప్రసిద్ద దుర్గముగా నుండినట్లు తెలియచున్నది. పశ్చిమ చాళుక్యుల సామం 

తు(డును వేములవాడ, కొలనుపాకలకు మహా మండలాధిపతియునగు జగద్దేవునకు రెండవ 

కాకతి పో9లరాజునకును ఇవ్పటికి 800 సం॥ పూర్వ మీ మడికొండ సమీపమునందే ఘోర 

యుద్ధము జరిగినట్లు చరిత వాకొనుచున్నది. సుమారు 80 సం॥ పూర్వ మీ గాగ్గిమమునందు 

పాిచీనకాలపు బంగారు నాణెములు కొన్ని లభించినవి. ఈ విషయ” మప్పటి వారా పత్రిక 

వచురింపబడినది. ఈ గాీమపు ప్రాచీన చరితీనుగూర్చి తగు పరిశోధన మింకను 
జరుగవలసియున్నది. కాకతీయుల కాలమునం దిది కడు పృసిద్దమయి విద్వాంసులకును 

. మడికొండ స గారినమన 'బూర్వచునుండీయు గాం యను గృహ 

ాంహ్మాణ పిభువు లిప్పటికిని గలరు. ఇప్పుడీ వంశమునకు భూష 

స్ప వే క్ 'పేళ్వరరావుగాద చక్క ని సరస సౌజన్యములు గలవారు. ఈ గామ 

రు దెళముఖు గ. - విాంపిభుత్వకాలమున వీరు “రుసుముదార్లు”. _ ఇక్కడకూడ 

“పేకి'కథ నేటికిని బిచారము “పింగళి పీకమ్మ”. యతిమానుష చర్య 
రు. హూ ఇన మకొండ యందును. వీరి దాయా, 

4లో :శేః కన 6 యనంతర 'మీ ప్రాంత వ వ 
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రెడ్తిపిభువు కీ. శే. తౌటిరెడ్డి గోపాలరెడిగారు గొప్ప సంస్కృత విద్వాంసు(డు. వాల్మీకి 

రామాయణమును బహువారములు పఠించి యందలి రహస్యము లనేకము నవగాహన మొన 

రించుకొనిరి. సంస్కృత భాషలో ధారాశముగా సంభాషించువారు. ఇరువది ముప్పది సంవత్స 

రములకు పూర్వమువరకు ఆంధ్ర, తెలంగాణ పాింతములందు సే రెన్నికగన్న కవిపండితు 

లలో వీరిని దర్శించి బహూకరింపబడనివారరును. తిరుపతి వేంక పేశ్వర కవులు, కొప్పరపు 

కవులు మున్నగు పలువురు వీరి సన్మానముల నందికొనిరి.' ఆంధప పదేళ్ల పిభుత్వపు 

ఆస్థాన ' కపీశ్వరులలో నొక్కరగు కీ. శే. శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి కవిసార్వభౌములు 

“కుముద్యతీ కల్యాణ' (7 కావ్యమును రచించి రెడిగారికి కృతి యొసంగి. వారి సత్క్బతికి 

పాతుంలయిరి. ఇరువది సం॥ కిరిందటి వరకును వీరు జీవించియుండిరి వీరి పుతుులొకరు 

“అమెరికా'లో 18 సంవత్సరము లుండివచ్చిరి. సుమారు 140 సం॥ పూర్వ మీ మడికొండ 

వా_సవ్యు(డగు నియోగి బాగిహ్మణుడు మోతుకూరి సండరినాధకవి “ఆధ్యాత్మ రామాయణ” 

కావ్యమును దాదాపు పడి వేల పద్యములలో రచించెను. ఇది అముదితము. కవి స్వహస్త 

లిఖితపతి యిప్పటికిని వారి వంశీయులయొద్ద కలదు. (ఇంతకు గొంతపూర్వము కాణాదము 

పెద్దనసోమయాజి రచించిన ఆధ్యాత్మ రామాయణము ముదిితము. ఈ కావ్యము నెవరు. 

ము[దింపదలచినను వా రిచ్చుటకు సిద్దముగా నున్నారు. ఈ కవియే “రామకథా కల్పలత” 

యను పేరుతో గీర్వాణభాషలో రామాయణ కథను 2400 శ్లోకములలో రచించెను. కొంత 
కాలము [కిందటి వటకును నిది జీర్తదశలోనుండి యిప్పుడు లు ప్రమయినది. ఇటీవలి కాలమున 

అవధానము పెక్కుచేసి “నిజాం రాష్ట్రపిథమ శతావధాని" బిరుదాంచితులయిన కీ. శే. 
వీరవల్లి నృసింహాచార్యు లిక్కడివారే. ఈ (గ్రామమున బుట్టుటనో, సెరుగుటనో కవి 

ప౦సిద్దిగన్న కాళోజీ పిభృతులు కొంద అిపుడు కారణాంతరములచే వరదాచార్యులవలెనే 

(గ్రామాంతర్వములందు నివసించుచున్నారు. వేదశాస్త్ర పురాణ జ్యోతిషాది విద్యా సంపన్నులగు 

బాంహ్మణో త్రములు మొన్న మొన్నటి వజకును సీ (గామమందుండిరి. వారి తరము గడచి 

పోయినది. వేదళాస్త్రములకును నాదరము తగ్గి కాలము మారుటచే పాశ్చాత్య విద్యలకు 

పారిభవము కలుగుటచే నీ తరమువారు వీవి యభ్యాసమునకు దొరకొవిరి. ఇప్పుడీ గాీమము 

వారిలో పి. హెచ్. డి, ఎం. బి. బి. యస్; వెటర్నరీ, ఆయుర్వేద డాక్షర్లు; ఇంజనీయర్లు, 

లాయర్లు, లీడర్లు, న్యాయాధిపతులు, తహసీల్దార్లు, కాళాశాలాధ్యాపకులు, ఉన్నత పాఠశా. 

లాధ్యక్షులు, ఉపాధ్యాయులు పలువురు కలరు. ఎం. ఏ., బి. ఏ. లును ఎందరో కలరు, 

కళ్తాశాలా విద్యార్లులసంఖ్య ఈ గాంమమునందు నానాటికి పెచ్చు పెరుగుచున్నది. ఇట్రిది యా 

కవిజన్మస్టలము. ఇట్టి గాంమమునందే పోతన కావ్యరచన కుపకమించి యించుమించుగా. 

ముగించిరి. జన్మస్టలాభి మానాధిక్యముచేతనే మడికొండ గా౦మమును వీరు. పోతన కథలో 
జెర్చి, యచ్చటి పండితులను పోతనదర్శించి ప్యిశంసించినట్లును. వారు పోతన భాగవతమును 

విని. యగ్గించినట్లును' కావ్యములో కల్పించిరి. పై విషయమును బట్టిచూడ పోతన కాలమున 

 మడికొ ండలో నంతటి. పండితు' లుండియుందురనుట .  యథార్థము నకు సన్నిహిత ముగా గోచ 

రించును; ఎ కావున నీ కథాంశ కల్ననము ' సముచితమయి కథలో చక్కగా నతుకుచున్నది.. 

gy, 
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మడికొండకు సమీపమున “మెట్లుగుట్ల' “యను నొక కొండకలదు కొండమీద ఈశ్వరాలయ 

మును రామాలయమును వ్రక్కపరిక్కన గలవు. ఇక్కడి ఈశ్వరునకు మెట్టురామప్ప 

యనియు మెటు రాదులింగేశ్వరస్వామి యనియు బ)ిసిద్ది. పాలగుండము, రామగుండము, 

జీడిగుండములను మూడు ముఖ్యగుండములిట గలవు. వీనిలో పాలగుండము మిగుల పెద్దది, 

లోతె నది, ఇందలి నీరు చూచుటకు పచ్చగా నుండునుకొని పాలవలె రుచ్యముగా నుండును. 

ఇది సర్వకాలములందును ఎండక నీటితో నిండుకొనియుండును. ఈ కొండ కొక చివరనొక 

చిన్న గుడియున్నది. దీనిని 'దొంతులమ్మగుడి” యందురు. ఈ గుడి నానుకొని వెనుకవైప్ప 

రెండు పెద్ద రాతిగుండ్ల 'పేర్పులు చ చాల యెత్తుగా నొకదాని పక్క. నొకటి కలవు. వీనికి 

'డొంతులమ్మగుండ్లు" 'అని పసిద్ది. ఈ గుండ్ల డొంతులు పూర్వము దొంతులమ్మ యను. 

దేవత కచ్చకాయ (అచ్చనగండ్లాట) లాడి పెట్టినదని కొందలును భీమునిభార్య హిడింబి 

'పెట్టినదవి మతికొందజు చెప్పుదురు. మెట్టుగుట్టకు “హిడింబాళ 9మ' మను పీసిద్ది కలదు. 

కాకతి రుదరిమదేవుని మంతి9 బెల్లకి గంగాధరుండు తాను స్వయముగా వాసిన కరీంనగర 

శాసన పద్యములలో నీ క్షేతరిమును. 'హిడింబతీర్ణ"మని పేర్కొనుటచే దీనికీ పేరు కడు 

పాిచీనమని తెలియుచున్నది. ఈ కొండమీద శివరాతికిని, (శ్రీరామననమికిని ఏటేట 

తీరము (జాతర) సాగుచుండును.. “మగడు గొట్టగా మెట్టుతీర్హ' మను సామెత ఈ తీర్ణ 

పీసిది ది నెలీగించును. ఈ మెట్టుగుట్టకుగూడ శ్రీ వరదాచార్యులవారు కావ్యకధలో నే సానమును. 

గల్పించి 8,9 ఆశ్వాసములలో దీని. మహిమ నుత్సాహముతో వర్డి ంచుసేకాక, పోతన యా 

కొండకువచ్చి కొన్ని వాసరము లుండిః నట్లును మలీకొంత కథను “గల్పించిరి. ఓరుగంటికిని 

దిమ్మెరకును మధ్య దారిలోనిది యుండుట, పోతన కొండపై కేగి (శ్రీరాముని సందర్శించె 
ననుట కడు సహజముగను విశ్వస నీయముగను నున్నది ెకావ్యములో. నీ మెట్టుగుట్టను 

బగిళంసించుటకు గారణాంతరమును లేకపోలేదు. ఆచార్యుల వారీ పోతన కావ్యమును 

బాఫరంభింపక పూర్వము, వారి షోడశ వర్షపాయమున సీ గుట్టమీది గుడిలో, గుండ 

ములో, గుహలలో నొక సంవత్సరముపాటు దీక్షతో. గురూపదిష్ష మార్గమున వాగీశ్వరీ 
పంతము ను నుపాపించుట టి (పక్కతముగా. ౩ నే. నెజుగుదును. ఇట్టి ప్ పెట్టే) మహాత్మ్యము 

గాత్ర పోతన కథతో మక థమననూర నొక 
ధమగు సంబంధము కల్పించి” కవి వర్తి ంచుటకు ఇదియునొక కారణమని యూపొంప 
చానా. వీరిట్లు వాగేఏ కటాక్ష పాతురిలయిన యనంతరము కొంతకాలము పద్యఖండికలు, 

టక. రచనా నా నంగ ముచేత ను స్వీయ భాండిత్యము న నభివృద్ధి కావించుకొను రన షమ 



9 

వేదికలనుండి గానముచేసి పండిత పామర(శోతల పిశంసలకు పాతు9లయిరి. దగివ్యరూప 
సన్మానములచేత నే కాక “అభినవ పోతని బిరుదము చేతను వీరు బహూకృతులయిరి. కాని 

పీఠికలోగాని ఆశ్వాసాంతగద్యలోగాని యిట్రి ఓరుద నాదుమును వాగిసికొనకుండుట ఆచా 

ర్యులవారి నిరాడంబర స్వభావముసక నిద కృనము. పోతన భాగవత కొవురచనకు గొంత 

నిరోధము కలిగి (శ్రీరామ కటాక్షముచేత తన్ని వారణము కలిగినళ్తే, శ్రీ వరదాచార్యులవారి 

“పోతనచరిత9* కావ్యరచనకును గొంత నిరోధము కలిగి తన్నివారణము కలిగినది. ఈ 

షయమును కవిగారు కావ్యపీఠరికలో “కావ్యవిరోధ'మను పేరుతో స్వయముగా దెలిపిరి. ఏ 

కావ్య స పూర్తి క్రి పూర్ణే మె వారిని గబళింస యత్నించిన క్షయవ్యాధి ధదిరూప మృత్యువును 

దా రెట్లు ప్రతిఘటించి * “యముని “పోంగాంము! ను మార్చి"రో తెలుపుచు ఈ క్రీ షసమ మయమున 

దదముకు వాగూప, ధనరూసముగ సాయమొనర్చిన కవిమితుంలు శ్రీకాళోజి, దాశరథి, 

న్ నారాయణ రెడ్డిగార్లకును, పెద్దలు శ్రీ బూర్గుల రామకృష్ణా మాత్యులకును హోర్షిక కృతజ్ఞతలను 

వెల్లడించి కొంత బుణవిము కులయి రి. పైదరాబాదు నిజాంరాష్ట్ర్రమున “పోలీసుచర్యి 

జరుగుచుండిన కాలమున మెసూరులో చికిత్స పొందుచున్న వరదాచార్యులు మృత్యువుకు 

గుజీయయిరను వా రవిని వ వారి మితు9లు పలువురు దుఃఖికులయిరి. పోలీసు చర్యజరిగిన 

యనంతరము కవిగారు జీవించియే యున న్నబ్లువిని పునర్దన్మించిరని హర్షించిరి. ఈ విషయ 

మును పీఠికలో సూచించుచు కవి *వరదన 1 నాకు మోదకర వా ర్రలు జీవితమందు రెండే, 

నిన్ టొరసినవ్యాధి దూరమయిపోవుట, పోలీసుచర్య యిద్దరన్ ” "ఆను దాశరథి మహాకవి 

వాక్యములను (ప. 128) పున రుద్దరించి యున్నారు, పిమ్మట అయిదారు సంవత్సరములకు 

_ అనగా 4954 నాటికి వీరీ కావ్యరచన నొక విధముగా దేవీ కటాక్షముచే ముగించిరి. ధనా 

భావముచే నిది ముద్రణభాగ్యము పొందుటకు సరిగా నొక 'తపము” పట్టినది. ఇల్లీ కావ్య 
రచనకు బూర్వము, రచనా కాలమున (వాజ్మయం తపఉచ్యలే), తదనంతరమునకు ఆచార్యుల 

వారికి “తపము” తప్పకుండుట చిక౦ము. అనేక వ్యయపియాసల యనంతర మిప్పటికై న 

నేదో యొక విధమున నిది వెలుగులోనికి రాగలుగుటచేత కవిగారి తపము మాతిమే కాక 

సాహిత్య రసపిపాసువుల తపమునుగూడ ఫలించినట్ల యినది. ఆచార్యులవారి రచనలో 

“పోతన చరిత” సర్వో త్తమ మయినది. వీరి యీ పియత్నము కాలమున కెదురీతవంటిది. 

కాలము మార్చువలన నేడు పాఠకుల సాహిత్యాభిరుచులలోగూడ పెద్ద మార్పువచ్చినది. 

పిబంధకాలమునాటి పాఠకులవలె, ఓపికగాని తీరికగాని కల పాఠకుల సంఖ్య నేడతి 

స్వల్పము.. ఇఏ గుణమయినను దోషమయినను కాలముదే. ఇంతయేల: “ఊహ తెలియం 
కల లేఖక పాఠకో త్రముల్ దొరికినగాక యూరక కృతుల్ రచియింపుమటన్న శక్యమే”యని 

పెద్రనగా రానాడే వాపోయినాడు. నాలుగువందల యేండ్ల తరువాత నేడు మన మామాటనే 

పునరుచ్చరించుట నిష్ప్రయోజనము. జటిలమయిన తత్సమాచ్చిక భాషలలో రచింపబడిన 

బృహద్గింథ మెంత యు త్రమమయిన దయినను జదువువారి సంఖ్య యేకాలము నందును 

స్వల్పమే యనుట స్పష్టము. ఈ రహస్యమును మొట్టమొదట కనుగొన్న _ మేధాశాలి 
పాళ్సునికి సోమనాథుడే కాబట్టియే బనవవరాణము నతడు జాను తెలుగులో ద్వివదలుగా 
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గూర్చెను. ఈనాడు మిగుల వ్యా పిలోనున్న గేయకవితకు ద్విపదకవిత దగ్గజీ చుట్టము. నేటి 

వ్యావహారి కాంధగిమునకు జానుతెను(గును నట్టి దె యనవచ్చును. కాని 'సోముని తరువాతి 

కవులు తికగి నన్నయ కావ్యమార్గము నే వ్రచారమునకు దెచ్చిరి. పిబంధకవు లా మార్ష 

మును జటిలతర మొనరించి సామాన్యులకు దుర్గమము కావించిరి. అట్లయ్యు నధికారులగు 

సహృదయుల కీ ' మార్గముకూడ రమ్యమును రసవ తరము నయ్యుండుట సీ మార్గము ననుస 

రించి వచ్చిన, వచ్చుచున్న మహాకావ్యము ఫీనాడును లేకపోలే దు కాని వీని సంఖ్య [వేళ్ళపై పె 

లెక్కింపదగిన మాత్రమే. సౌందరనందము, రాజా(ప్రతాప చరిత, శివభారతము, రామా 

యణ కల్పవృక్షములు కొన్ని యిట్టివి. కావ్యగుణముచెతను వె వై పుల్యమును బట్టియు బయి 

మహాకావ్యముల పంక్తిని నిలువదగిన దీ పోతనచరిత) మహా ప్రబంధము. 

ఎట్టి కావ్యరచనకేని మొట్టమొదట కావలసినది కథ. కళా పూర్ణోదయమువంటి 

కల్పిత కావ్యమునకు దక్క తక్కిన (ప్రాచీన కావ్యములకు మూలగ్రంథములు గోచరించును. 

సోమనాథుని బసవపురాణ పండితారాధ్య చరితంము లిందుల కపవాదములు. ఈ కొవ్యనాయ 

కులు పురాణ పురుషులు కాకుండుపే యిందులకు ముఖ్యకారణ ము, ఇందు బసవేశ్వరుడు 

మతప9వ క్ర క్ర వంటివాడు, పండితారాధ్యు(డు, మత (ప్రచారకు (డు. వీరి చరితమును సోమ 

నాథుడు చాలవజకు లోకమునుండి వారి మహాత్మ్యములను' దెలుపు గాథల రూవమున "పేక 

రించవలసిన వ వాండయ్యెను. పోతన చరిత మును దెలుప పా9చీన గింధములులేవు. కావున 

వరదాచార్యులు భాగవత పీఠికలో స్వయముగా పోతనయే చెప్పిన స్వవిషయమును మజీయు 

నతవిగూర్చి దేశమున వ్యా ప్రిలోనున్న గాధలను, వీవినిగూర్చిన విమర్శకుల యభిప్రాయ 
ములను తమ కావ్యవస్తువున కాధారముగా గ౦హింపవలసిన వారయిరి. యథాతధముగ గాక 

నిట్టి వావివి గొన్నిటిని దమ బుద్ధికి దోచిన విధమున నౌచిత్యదృష్టితో . సంస్కరించి వీరు. 

గగిహించిరి. ఈ విషయమును హరు కావ్యమున నిట్లు తెలిపిరి. 

"విన్న దొకింత, భాగవత విశ్రుత పీఠికలోన( దాను పో 

తన్న వచించి నంతయు, యథార్ల మిదేయను మా చరిత్ర తి 
_ క్కన్నలవాద ధోరణిరవంత, మనమ్మునం దోచినంత, నీ 

సన్నిధిలోన నే మనవి సల్పెద నల్పమతిన్ మహాదృతిన్. ఆ, 1. వ శ్ర) 

క జన వోకనలును విపే చెప్పిరి. ఇది ప్రాచీన సంప్రదాయ మార్గ మనుట స్పష్టము. 
“పనును బెద్దలచేమును, వీనులలర దరతరంబు విన్న విధంబున్ oo 

నూనే నమున _ నున్నతెజంగు, గానువునం గన్నకమము గథన మొనర్తున్” . 
+ _ (నృవంహప్పరాణము. ఆ. 1 వ్య 24) 
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న్నారాయణుని కథను క్రంద 5 రచించు కతూహలు(డై. యొకనాటి దరేజరి గరి హాల 

కాలమునకు గంగకేగి స్నానమాడి ముకుళిత నయనుడె మహేశ్వరుని ధ్యానించుచుండగా 

(శ్రీరామచందుి (డు సాకెత్క రించి తన్నెతింగించి, తన కంకితముగా భాగవతము నాంధీ9క 

రించి బవబంధమాల బాయుమని యానతిచ్చి తిరోహితు(డు కాగా పోతన యత్తే చేయుటకు 

నిశ్చయించి పిమ్మట ఏకశిలా నగరంబునకరిగి యచటి వెద్దల యనుమతి పడసి భాగవత 

రచన కుసక్రమించిగట్టుమాత9 మే కాక తన కులగోత్రాదులను, పూర్వులయు జననీ జనక 

సోదరులయు నామము లెజిగించెను. గద్యలో సహజ పాండిత్య. విశేషమును వేసికొనెను. 

ఇంతకుమించి పోతన తెలిపిన ముఖ్యవిషయములు లేవు ఇంటిపేరు “బమ్మెరి వారనియు 

దన కృతిని సొమ్ముల కాసించి రాజుల కంకితము సేయక భాగవతమును (శ్రీహరికిచ్చి చె పె 

ననియు నింకొక (11) పద్యమువలన డెలియుచున్నది. కాని ఈ విషయ మొక మహాకావ్య 

రచనకు జాలదు. తక్కిన గాధలన్నియు వివాద గి స్తములు. పోతన డేశకాలమును 

గూర్చియు నితర గాధలను గూర్చియు నభిపారియ భేదములు కలవు. 

పోతన కడప మండలములోని “ఒంటిమిట్ల'వాడని యొక వాదము తెలంగాణము 

నందలి ఏకశిలానగర సమీపమునగోల బమ్మెరవాడని రెండవ వాదము. ఈ ౩ 'డవదే. 

మైనదని చారిత9కు లంగీకరించిరి. కావున కవి దీనినే గ్రహించియు నీ యభయ వాదము 

లను సమన్వయపజచు నుర్రేళముతో పోతన తన చరమ జీవితము నొంటిమిట్టల్ , గడపె 

ననియు భాగవతకృతి "శ్రీరామచందు9న కళ్చటనే. న. కల్పించెను. 

ఈ కల్పన సముచిత మైనది. 

పోతన శ్రీనాథుని సమకాలికు(డనియు బావమజదియనియు గాథలు. ఇది సత్యము 

కాదనియు విమర్శకులు. సుదూర బంధుత్వ మా కాలమున నసాధ్యమని వీరి యభిపాాయము, 

కాని యీ వాదము నంగీకరించినచో వీ రిరువురకు సంబంధించిన కథయంతయు పోవును. 

కావున ఆచార్యులవారు వీరి బంధుత్వ గాధను గ౦హించి దూరబంధుత్వము వీరికి సుసాధ్య 

మయ్యెననుటకు (శ్రీనాథుని తీర్తయాతా)) గమనమును కల్పించు చుపేకాక ఈ సంబంధమును దన 

తల్లి యంగీకరించిన యెడల బమ్మెరకు తజచు వచ్చు సౌకర్యముకొఅకు శ్రీనా భుతు తాను 

సింగభూపాలుని యాస్తానకవిగా నుండదలచినట్లు వీరు సూచించిరి. (ఆ. 2 ప. 205 

భోగినీదండకము పోతనరచన కాదనియు, అది యతని యౌవనరచనయనియు, సింగ 

'భూపాలుని పేంరణచే నతని యుంపుడు గత్కెయగు వేళ్యపై పోతన రచించెననియు పెక్కు 

విధమూల చెప్పబడుచున్నది. కవిగారు దీనిని పోతన కృతముగనే గర్తిహించిరి. కాని యిట్టి 

రచనవలన పోతనకు. న్యూనత. కలుగకుండునట్లు, పూర్వజన్మమున భోగిని రంభయైనట్ల్టును, 

“పూ పూర జన శ్ర ప మన ఇందు), డయిన సింగభూపుని వలచివచ్చినట్టును మజశీయు . నామె నాట్యక ఖా 



12 

కొళ్లలమునకు మెచ్చి, సింగభూపాలుని పేరణచేగాక స్వయముగనే పోతన దండకమును 

రచించినట్లును కల్పించుట యు క్తి యు కము. 

భాగవత శె శిల్య' వృత్తాంత విషయమునను భిన్నమతములుకలవు,. వారిలో తన 

కంకితమీయ నిరాకరించుటచే సింగభూపాలుడు దానిని చాతి పెట్టించుట చే భాగవత ముత్సన్న 

మయ్యెననుట మభఖ్యమయినది. కాని యీ గాథవలన సర్వజ్ఞ బిరుచాంకితు(డగు సింగభూపా 

లునకు లోకమున నపఖ్యాతి శాశ్వతమయినది. కవి దీనినే గహించినను గొంత సంస్క 
రించెను. ఆం(ధ్రభాగవత మోక్షపిదత్వమును భంగముచేయు పంతముతో నిందు9(డు సింగ 
భూవృ(డుగా జన్మించినట్లును, భాగవతము నపహరించినది యతని దళపతియైనట్లును, ఆ 

విషయ మయినను (గ్రంథిశె థిల్యానంతరము స్వన్నమున శ్రీరాముండు శిక్షించి చెప్పు 
వజకును | సర్వ జ్ఞానకు డెలియన ట్లును, తెలిసినపిమ్మట నత (డు పశ్చా త్రపు (డై తదుద్దరణకు 

ధన సహాయముతో దానిని బమ్మెరకు బంపించినట్లు మార్పుచేసి కవి సింగభూపాలుసి శీల 
మును మెజుగు వజిచెను. గ్రీరామచంద్రుని చపేటముతో సింగభూలుండై న దేవేంద్రుని 
పంతము సడలి "కావ్యోపషక్రమము*లో తెలుపబడిన విధమున ఆంధ్రభాషకు “దాసోహ'మ్మని 
యనంతర జన్మల యందును గ్రీకృషదేవరాయలుగా; రఘునాథరాయలుగా సీ భాషకు సేవ 
జేసినట్లును ఇందు సంకల్పింప బడినది. 

చిదానందయోగి పోతనకు రామమంతోదేశ మొనరించుట, మల్లన పోతన కుమారు! 
డనుటయు కల్పిత కథలని కొందజు, కాని యీ రెంటినిగూడ కవిగారు తమ కావ్యములో 
గరిహించిరి. తారక మం|త్రమునే కాక శారదా మంత్రమునుగూడ నుపదేశింపజేసి పోతనకు 
ద్వాదశ వార్షిక (బ్రహ్మచర్య నియమపాలనమునుగూడ చిదానందులచేత్య నాదేశింసజేసి, తద్భం 
గము ధారణాళశ క్రికి భంగము కల్లించునని దీనిని కథతో గట్టిగా ముడి పెట్టిరి, భాగవత శిథిల 
భాగమును పోతనయే తిరిగి గ స్వయముగా బూరింపకుండుటకు దీని నొక (ప్రబల కారణముగా 
వీక్రవి రల్చించెను. పకృనిరవూమన మల్లనయు దానిని బూరింప నొల్లకుండెననియు, శిష్యుల 
కొకప్పుడు భాగవతము రచించు భాగ్యము పట్టవచ్చుననునట్టి పోతన వాగ్చలముచే గంగ 
నాదులే దానిని పూరించివట్లును కవి యిందు. సమర్థించుచు కథా కల్పనా, చాతుర్యమును 
బ' (దర్శించెను. 

. వీని నన్నింటిని కవి యీ కావ్యములో సరసముగా వర్షించి పాఠకుల . హృద 3 J నుట ౨లో _చెమకటిమండియు బాదుకొ గ వియన్న గౌర వాదరములను చెదర రనీక పోషిం 
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నగరిలో నామూలి యను పద్యమును బారీరంభించి యవ్వల దోచక చింతిల్లుచు వెలుపలి కేగి 

నప్పుడు రాము(డేవచ్చి “సౌధంబు దాపల,..* యని పూరించి పోవుట, _ భాగవతమును 

రచించునప్పుడు పోతన చెప్పినడెల్లను బంత్యక్షముగా జరుగుచుండెననుటకు నిదర్శనము 

రుక్కిణీ కళ్యాణములోని “దేవకీసుతు కోర్కి. తీగలు వీడంగ”నను పద్యములో “బాలకమరె' 

నని చెప్పగా పోతన కుమారె కుంపటిలోబడి కమరిపోయెననియు, “పద్మనయనువలన 

దబంమదంబు నిండారె' నని చెప్పగానే ఆ బిడ్డ మరల జీవించి సుఖముగా నుండెననుట, ___ 

భాగవతమును కర్ణాటనృపాలున కంకిత మిచ్చుటకు బోవుచుండగా సరస్వతీదేవి దర్శనమిచ్చి 

విలపించుచుండగా పోతన “కాటుక కంటినీరు చనుకట్టుపయిం బడనేల యేడ్చెదో హాటక 

గర్పురాణి” యని యోదార్చి భాగవతమును నరాంకితముగా జేయనని వాగ్గానము చేయుట, ___ 

అను గాధల నీ కవి యథా తథముగా [గహించెను. తక్కిన రెండు మూ (డు కథలలో కొద్ది 

మార్పు చేయబడినది. (శ్రీనాథుడు సపరివారముగా పోతన యింటికి వచ్చినపుడు విందు 

చేయుటకు దగిన భోజన పదార్థములను పోతన రూపమున విష్ణుమూర్తి వచ్చి యిచ్చిపోయె 
నను దానిని “జ్యో తిపుర మ హోరాజ్జి తెచ్చి సమర్చి ంచినట్లు వాగియబడినది. ఈమెను సర 

స్వతీ దేవికి సంకేతముగా కల్పించినట్లు జ వ్యోతిపురరాజ్తియను. పేరునుబట్టి యూహింసవచ్చును. 

ఇక భాగవతమును తన కింకితమీయ నంగీకరింపని పోత నను బాధించి కట్టితెచ్చుట క్రై పంజీన 

క ర్ణాటాధిశ్వరుని భటులను విష్ణుమూర్తి శ్వేతవరాహ రూపమునవచ్చి పాజదోలెనను కథ 

యొకటి కలదు. భాగవతము నపహరించి కొనిపోవు వుచున్న సింగభూపాలుని సేనలతో బోరాడి 
యొక మేటి వరాహము భాగవతమును విడిపించిన ట్లు పె కథను వీరు కొంతమార్చి వ్రాసిరి. 

ఈ సమయమున గాగిమయువకు( డొకడును సేనలు టోరి రినట్లును వర్డి ౦పదిడినది. మఆశియు 

భాగవతమున కపచారము కావించిన సింగభూపాలుని భార్యకు స్వప్నమున (శ్రీరామచంద్రుడు 

కనుపించి, భర్తతో జెప్పి భాగవతమును వ్యా ప్తిలోనికి 'డిప్పింపుమని చెప్పెనను గాధను 

గహించి, సింగభూపాలునికే స్వప్న్వదర్శనమిచ్చి (శ్రీరాము డతని శిక్షించి యట్లు చెప్పి 

తిరోహితు(డయినట్లు పీరు కొంత మార్చిరి. పై మార్చు లన్నింటికం' కను గజేంద్ర 

మోక్షములోని “సిరికింజెప్సడు శంఖచక్ర యుగముం జేదోయి సంధింపాడను పద్యమును 

(గ్రీనాథు( డాక్షేపింపగా, పిమ్మట నొకనాడు పోతన యతని కొడుకును దాచియుంచి వచ్చి, 
డ్రీనాథుడు భోజనముచేయు సమయమున నూతిలో నొక పెద్ద జాయివైచి కేక వేయగా 

డ్రీనాథు(డ్లే లేచి పరుగెత్తి వచ్చెనను కథలో; శ్రీనాథుని కూతురు శారద యొకవాడు 

పూల మొక్కలకు బావినుండి త్వరత్వరగా నీరు తోడుచుండగా బొక్కెన బావిలో బడి 

నట్లు, శారధ బావి సమీపమున బడినట్టును, అప్పుడు పోతన పుత్రిక లక్ష్మి “వదినెచచ్చె'నని 
కేక వేయగా శ్రీనాథుడు. తినుచున్నవా ౬ డ్రే పరువెత్తి వచ్చినట్లు వీరు చేసిన కల్పన కౌచితీ 

శోధము. = 

వార సజచే మీ(ద చెలుసబడిన ార్వరారంకొపాట మ మజికొన్ని మత న క థాంశవ శమము 



14 

సన్ని వేళముల నిందు స్వబుద్దిచేత కల్పించు కొనవలసిన వాడయ్యెను. ఇట్టివానిలో, ద్వితీ 

యాశ్వాసమునందలి నిరుపేద జవరాలి మానహరణ వృతాంతము, పంచమాశ్వాసమునందలి 

పోచయ్యయను కాపు పోతనను జంపబూనిన వృత్తాంతమును, భికీకునికీని లోభి సెట్టికిని 

సంబంధించిన కథాంశమును, స_ప్పమాశ్వాసములోని బమ్మెర మార్గమధ్యమున విడిసిన 

శ్రీవాథువిగాంచి పోతన భాగవతమును నరాంకితము చేయండని నిర్ధారణముచేసి చెప్పిన 

జంగమకన్య వృత్తాంతము మజీయు ససరివారముగా శ్రీనాథు(డు పోతన యింటనున్న సమ 

యమున భాగవత [శ్రవణము నర్తించి పోతన గృహమున కేతెంచిన శ్యోతిపురరాజ్జి వృత్తాంత 

ములు ముఖ్యములు. వీనిలో ననేకములకు బె పె దృష్టితో జూచిన నేరుగా వీనికి (బ్రధాన 

కథతో సంబంధ మున్నట్లు వెంటనే గోచరింపదు. కాని వీనిలో నే యొక్కటియును నిష్ప 

యోజనము కాదని పరిశీలనము వలన( డెలియును. 

తన శీలమును బలవంతముగా హరింప యత్నించు యువక భూస్వామినుండి యెట్లో 

తప్పించుకొని వీధినిదిడి “పొంగు యౌవనమును గొంగుచా టొనరించు మాత) ముడుప్పులేక 

తోకమెదుట దిరుగ లోలోన గు9ంగెడి శీలవతియగు నిరుపేద కాపు జవరాలిని గాంచి 

పోతన జాలినొంది మానరక్షణమునకై తనమీ(ది యు త్రరీయమును దీసి యామెసె వైచి 

“వీవు నా చెల్లెలివంటిదాన' వని పలికి యామె దుఃఖకారణమును విచారించును, ఆమె యా 

యంగవ్రమును గొన సందేహించుచుండ నామె భర్తవచ్చి “ఆయ్య దేవునివంటివా(డు, 

వస్త్రమును గెకొను మని చెప్పగా నామె దానిని గిహించును, పిమ్మట నామె విషాదగాధను 

విని పోతన ఇ వారిని తన యింటికి దోడ్కొనిపోయి (గ్రా సమిచ్చి పంపివేయును. ఈ వృత్తాం 

తమువలన గారీమీణ స్త్రీల సౌశీల్యమును దెలుపుటయేగాక కథానాయకు డును భావి భాగవత 

కర్త కానున్న పోతనయొక్క శీల సంపదను, దయార్ద  హృదయతను దెల్లము చేసెను. 

తరువాత వీ యువతి కూలిపనిమాని స్వతంత9ముగా పందులను బెంచుచు జీవింప దొడగెను.. 

తన భాగవతమును సింగన్ఫపతి “సైనికులు బలవంతముగా హరించిన సమయమున సీమె 

మండిలు యొక మేటి వరాహము విజృంభించి వచ్చి సెనికునితో బోరాడి భాగవత 

మును ఏ రక్షించిన ట్లును గ్రోలి ల్పించి కవి యీ వృతాంతమునకు ప్రధాన కథతో సంబంధము కలిగిం 

కు. ఇంతేకాక | యూ 7 కాస్తజన్వని శీలమును హరింప యత్నించిన యువకు (డు పోతరాజు 

మతు 6 చే సీం యూతపురి మితు9ల శీల తారతమ్యమును జూపి కవి పోతనపాతి 

ను. మజీయు పోతన సద్యరూపమున వ్యంగ్యముగా జేసిన హితబోధవిని 
'హ్యాదయ 'వరివ ర్రన గలిగి పళ్చా త్ర త్తప్తుం డయనట్లు కవి వర్షించి 'పోతన 

కి వంతమనియు ైంరికాగవళ రచనకు. సమర్థ మైశరనియ సూచించెను. 



ఆ సంవత్సరము కరువు విజ్యంభించెను తొలకరి వానలు గురిసినను చెజువులో 
నున్న చేరెడు నీరుకొజకు బమ్మెర కాపులు జగడము లాడుకొన జొచ్చిరి. అబటియెడ 

పోచయ్యయను నొక తారిగుబోతురై తు తన పౌలమునకు గాంమకరణము పోతనయే సీ 
రానిచ్చుట లేదని పగబూని యా రాతి యతనిని జంపదలంచెనము. ఈ సంగతి సీరటి పోతన 

కెటీగించి రాతికి బొలము పొంతకు బోవలదని వారించును. కాని మేరు నగధై ర్యుండగు 
పోతన “తమస్సు సత్వమ్మునకన్న నధిక సత్వయుతంచే .” యని పలికి రామునిపె భార 

ముంచి యొంటరిగా చీకటిరాతి పొలముపొంత కేగెను చీకటిలో సర గ్గ 

తన్ను జంపదలంచిన పోచయ్యకు మందు వేసి బి వ్ 

ద్వేషించిన పోతనయే యని తెలిసికొని తన్ను మ నిం ప్పమని వేడుకొనును. ఈ వ 

EX భ్ వన్స్ Cx fa ల a) పైని 
J ¥ A Gq బో క్షా తా 

యు 

అలానే 

వలన కివి పోతన దీరళాంత గుణమును నికూ కొక తస సత్వగుణ మహిమచే తామ 

సులకుగూడ హృదయ పరివ రన గలిగించు కిని. వ్యక 0 

చెను. అనంతర కథలో నితని ని ప్రుండే యసాహాయ విడ సింగభూషతి సేనలతో 

బోరాడినట్లు కల్పించి కవి పోచయ్య వృత్తాంతమును బధానకధతి ముది సె్టెన. 

పోతన భాగవతము నరాంకితము చేయడని నిర్దారణ చే స చెప్పిపోయిన జంగమకన్య 

కయే శారదాదేవి మైనట్లు తర్వాత కల్పించి శ్రీనా కుని పియత్న విఫలము కాగలదను భావి 
కథాంశము నీ వృకాంతముచే ధ్వవింపజేయుట మాత్రమే ము కొక పోతన యపాస్య దేవత 

యగు వాణి యతని నెప్పుడు నొకకంట గనీ పెట్టు చుండుటను సూచించెను. మజియు రామా 

ర్చితమయిన పవిత్ర భాగవతమును రాజు మెప నుగోరి నరాంకితము చేయింపజోవ నస 

తృయత్నమున శ్రి శీనాథునకు నిరుత్సాహము కలిగించుటకు సీ కల్పన ముర్రైశింప దిడినట్లును 

గప్ ాంపసవచ్చును. జ్యోతీపుర రాణి కల్పనమును నిట్టిదే. జ్యోతియనగా జ్ఞానజ్యోతి. అటి 

జ్ఞానపురికి రాణియనగా జ్ఞానసామా 9జ్య వట్టమహిషియగు వాణియే. సరస్వతియే యా రూప 

మున నేతెంచి శ్రీనాథుని" పరివారమునకు వలయు భోజ్య పదార్థముల నొసగి యాపదనుండి 

పోతనను గాపాడిపోయి నట్లు కల్పించి యతనిపైగల సరస్వతీ కటాక్షమును మతొకమారు 

కవి రుజువుచేసెను 

పోతన భాగవత సప్తాహముచేసి పిమ్మట నాంధిభాగవత లేఖనమున  కుపకగిమింప 
నిశ్చయించెను. కాని సప్తాహమున కవసరమగు ధన మాతనియొద్దలేదు. ఇంట పిల్లలు 

పస్తుండుటచే నాటికి వలయు బియ్యమును నెటనేని తేడలంచి పోతన యూరిలోని కేగెను. 

ఆ సమయమున నొక బిచ్చగాడికి పిడికెడు ముష్టిపెట్ట మనసొప్పని లోభిసెట్టి వానిపై గజ్జ 

విసరెను. అప్పుడతని గాపాడ నడ్డముబోయిన పోతనకది దాకి గాయపజచి రక్తము ప్రవింవ 

దొడగెను. రృక్తము జూడలేక భిక్షకు(డు మూర్చితుండాయెను. తన గాయమును లెక్క సేయక 

పోతన భిక్షుకుని దన గృహమునకు గొనిపోయి యువచారము చేయగా గొంత సేపున కత(డు 

సేదదీరి. కృతజ్ఞతా సూచకమ గా తనకు దారిలో లభించినదిని యొక గంటము నొసగి పిదప 
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సందడీలో బయటశేగి యదృవష్యంతయి యెంత వెదకిన నగుపించ(డు. లోభి సెట్టియ తానటుల 

కారణముగా ప హోతనను గ పజచినందుకు పళ్ళాళల్తాపమునంది సోతనయింటిశేగి తన పాస 

పరిహారార్తము భాగవత సపాహమునకు వలయు ధనము నొనగుదునని వాగ్గానముచేసి క్షమా 
అటే 

పణ మరించి, యే యొసగును, ఈ కథాంశ కల్పనచే భాగవత సపాహమునకు గావలసిన 

ధనమును, భాగవత లేఖనమున కవసరమగు గంటమును పోతనకు అయాచిత సంపన్నమ్ము 

లయ్యెను. భిక్షకు డదృశ్యుండయిన పిమ్మట నతడు (శ్రీ రామచందు9(డేయయి యుండునని 

పోతనయు దిప్పనయు నూహింతురు కొని కవి యి శ్లైచ్చటను వాచ్యము చేయలేదు. కావున 

;రామచందు(డే యట్లు వీషక రూపమునవచ్చి భాగవత సపాహమునకగు వ్యయమును 

భరింపగల లోభి పెట్టినివేర తాను నిమిత్తమాతు9ండుగానుండి యట్లాక నాటకమాడి లోభికి 
"హృడయ పరివ ర్రనమ కలిగించి సపాహమునకువలయు ధనమును, వాాయుటకు గంటము 

నొసంగి పోయెనను రామకటాక్షగాధను కవి యిందు ధ్వనింపజే సెను మజియు నీ నృత్తాం 

ం 

తము క ని క్షమా గుణమునకును, దయార్త౦ హృదయమునకును వన్నె పెట్టినది. 

ఇల్లి కవి కలి కల్పిత యవాంత ర వృత్తాంతము లన్నియు (బథాన కధను రసవంతముగా విస్తృతి 

పజచుచు నొ చితీ శోధితములయి కథా కోల్పనమున. నీ కవికిగల మెల్పును దెల్పుచున్నవి. 

ఇవిగాక ఈ 5 కావ్యమునం దంతటను కవిజేసిన పెద్ద కల్పన లన్నియు, కథాకధన శిల్పము 

నకో, నాయకుని పాత పో పోషణమునకో, కావ్య రసవ్యంజ కత్వమునకో ఉపస్కాారములుగా 

నున్నవి. అట్టివి కి)ింద( బేర్కొనబడుచున్న వి. (1) తల్లిదండుంలతో బాల్యమున పోతన 

పాలకుర్కి. జాతరశేగుట, (2) రామ తారకముతోబాటు చిదానందయోగి పోతనకు శారదా 
మంతశిమునుగూడ నొసగి ద్వాదశ వర్షపర్యంత బ్రహ్మచర్య వితదీక్ష నాదేశించ్చుట, 

(3) ప్రునాథునకు భార్య వియోగ కథనము, (4) తృతీయాశ్వాసవ మునందలి పోతన దంపతుల 

సమాగమమునకు సంబంధించిన సకల వృంతా ౦తము; (0) తిప్పనతో. an కేననల 

తీర్రయాతాగి గమనము, (6) పోతనకు పితరుల మరణకల్పనము, Or నాధుని కూతురు 
శారదకు దుస్ప్వప్న కథనము వంటివి. 

సాధారణ దృష్పకి నీపై సామాన్య విషయములు కథకు నవసరములుగ దోపవు, కాని 
చాల భాగమును కవి స్వయముగా జెప్పక పాతల ముఖముననే కథను నడిపింప 

దలచిన వా(డగుటచే శలదుటల్. 'పై విషయములను సు కల్పించిన బ్లూహింపదగును. వీనిలో 

క వేదాంతవా వ్యాఖ్య, 

వ ము, , చావుపుట్టుక ల 

ప పొ అ; 'జ్ఞానవికాననము.. కొణకు 



చిదానందయోగి యుపదేశించిన తారక మంత9మువలన పోతనకు మోక్షపిడి సుగమ 
ధు 

మగుననుటలో సందేహములేదు, కాని దీనివలన కవితంపిదికు బుగుననుట వనియమతము 
ఆం ధ్ర 

కాదు. కావున మోక్ష సిద్దికి తారకమును, కవిత్వసిదికి శారదముంతిము నుపడేశించినటు 
థు cn 

కల్ప్చింప పదిడినది. ఇక ద్వాదశ వర్గ బహ్మచ' ర్య నియదు పాలనమువలన భధారజాసిద్దియు, 

తద్భంగమున ధారణాళ క్రి భంగమునను ఫ ఫలమునుజెప్పి. దీనిచే కవి భవిష్యత్ కధౌచి 

పోషించెను. విధిపేకరణమున బిహ్మచర్య్యవతము పండె 

య లి 

ధారణాళ క్తి భాగవత రచనకు బూర్వుమే లు పమ ఏ య్యొను. కావుననే పోతన జీవిత కాలము 
అలానే 

ననే ఇ శై థీల్యము నందిన భాగవత భాగములను తిరిగి సయముగా బూరింపకుండుటకు 

శక్పు(డు కాకుండెననుట కుసబలముగా కవి ఈ వితనియమ భంగమును ముందుగనే 

కల్పించి పోతనయే భాగవతమును తిరిగి యేల పూరంప కుండెనను పంిశ్న కెడము లేకుండ 

జేసెను. భాగవత రచనముకే కాని తత్పూరణకు రామూజ లేకుండుటయు రెండవ కారణ 

ముగా కూడ నిట చెప్పబడుటయు సమంజసమే. 

శ్రీనా థునకు భార్యావియోగము కలుగుట చేత నతడు తన కూతురు శారడను పోతన 

యింట చెల్లెలికడ నుంచవలసిన వా( డయ్యెను. దీనిచే నామె మల్లనభార్య కాగలదనుట 

సూచితము. ఇదిగాక “సిరికింజిప్ప లి డను పద్య మును శ్రివాప డాక్షేపించినపుడు శారద 

నూతి చెంతబడినట్లు చెప్పుటకును నిది వీలొసగెను. ఆమె కిప్పటికి మల్లనతో వివాహము 
వ Fond ఖో చ్ 

కాలేదు. తలియే యుండిన నామె యిచాట నుండవలసిన యగతములేదు. 
"నో శ! 

ఇక శారద దుస్ప్వ్వప్నమును గనుట నామె తండి9కొజకు బె 

బీలుచుకొని వచ్చుటకై యామె లేఖతో పోతన శిష్యులు రాచకొండకేగు నవసర మేర్పడెను. 

శ్రీనాథునకు లేఖయిచ్చి సభలోవారు భాగవతాం(ధ్రీకరణమునుగూర్చి తెలుపుపేకాక యందుండి 

కొన్ని ఘట్టములను గానముచేసి వినిపించిరి. ఆ కవిత్వమునకు మురిసిన సింగభూపతికి 

భాగవతము నంకితముగొను నిచ్చజనించెను. రాచకొండకు బుతిగికను జూడజో నువ్విళు 

లూరు శ్రీనాథుని శారించి రాజు పోతనను భాగవతముతో శారదతోగూడ నచ్చటికే రప్పింతు 

నని సేనా పరివారమును బంపెను. కాని యత్నము ఫలించలేదు. అప్పడు శ్రీనాథుండే 

బమ్మెరకేగుటకు రాజాజ్జతో బాటు పుతికనుజూచు కోరికయు బలవ తర మగుటచే నతడు 

వెంటనే బమ్మెరకు బయలుదేరెను. ఇట్లు శారద దుస్స్వప్న వృత్తాంతము ,కావ్యమున నింత 

కథను నడపించినది. 

కొద్ది వ్యవధిలో పోతన తలిదండు9ల మరణమును కవి యిందు కల్పించెను. పోతన 

భాగవత (శ్రీమన్నారాయణకథ) రచనా కుళూహళలుండై గోదావరీ గంగా స్నానమునకు 

గృహణ, కాలమున నేగినల్లు భాగవత పీఠకయందు 'హోతన తెలిపెను. కాని గ9ింధరచ 

J విధిగాచేయ ,నక్కరలేదు. కావున తలిదంత్భుల యస్టులను 



తట ఆవ్ డి జన్ ఇ జలం ౧ స జలము 
పవీతరీ (గంగా జలముల నిమజైనము చని శారద్రవిధి నాచరించుట కగినట్లొ క కారతాంతరమును 

కవి యిట కలింంచుట మిగుల విశ్వసనీయ మె సమంజసముగ నున్నది 

తృతీయాశ్వాసము కేసనాదులకు తీరయాతా9కల్పనమునకు సియోజనము బిహ్మ 
రః వితభంగ భయమున భార్యను బరిగిషి గాంపని పోతనను భార్యతోమా(త్ర మింట వదలి వి 

కవాసముతోబాటు సాన్నిహిత్యమును పింపొందించుటయే. పోతన ఓ o 

దురెవముచే వితభంగము వాటిలి పితరుల జతనము ఫలించినది. 
ద్ లో ౧౧ 
టం 

ఈ తృతీయాశ్యాస పాంరంభమునుండి పోతన తపోభంగ సర్యంత సమన కథా 

కల్పన మీ కావ్యమునందు శృంగార రసపోషకమై మకుటాయ మానముగ నున్నది. పోతన 

యేకాంతమున భార్యతో నేమియు ఐల్కుకుండుట, ఆమెను స్నేహితురాం [డ్రూరడించుట, 
పోతన సతి పొలమాప్రొంత వానలోనాని భ ర్రకగుపించుటయను కొన్ని సన్ని వేశముల వలన 

సీ ఘట్టమునకు కళా పూర్ణోదయమునండలి సుగాతీ శాలీనుల కథతో గొంత కల్పనా సాదృ 

శ్యము గోచరించును. కాని సామ్య మేతావన న్మాత మే. తక్కు విషయములు రెంటియందును 

భార్యావిముఖత  రెండింటను సమానమే 

ము్య్యమానకు కృ(త్రిమాలంకార్ములు కళా పూర్ణోదయమునందును, (బబహ్మ 

| యము పో తన చరితగ్గిమునందును గారణములు, _ ఒకనాటి వర్ష సమయ 

మున భర్తక్షేమము నరయడలచి తోటపనులను సలుపుచున్న పతికడకు వానలో 'దడియుచు 
నేగి తన యాభరణముల దొలగించి తనతోబాటు తోటపనులకు దొరకొనిన సుగాత్రి సహజ 
సౌందర్యము చేత నాకృషు(డై ౪ శారీనుండు సతి ననుగ9హించును. కాని తిరిగి యింట నానా 

భరణాలంకృత యై వచ్చిన నతికి శారీనుడు మజల విముఖు(డగును. కాని పోతనకావ్యమున 

నీ సన్ని వేశ మన్యధా కల్చితము. పోతనచేలు పండి కోతలకు వచ్చెను. మేఘములు వర్షాగ 

మమును సూచించుచుండెను. వర్షములు పంటలను  పాడుచేయునను భయమున పోతన 

అుసటి దినమే దుర్గాపూజ చేయించి పోలేరమ్మకు బోనమర్చించి చేలు కోతపట్టింప నిశ్చ 

యించెను. వంటవా రుకూడ తలిదం[డ్రులతో యా[త్రలకేగియంట భార్యతోగూడ పోతన 

పొలము చెంతకు బోవలసివచ్చెను. పోతన పొలమువని చేయించుటలో నిమగ్నుండయి 
యుండెను భార్య వంటక: మొలతో పతికొజకు నిరీక్షించు చుండెను. అస్పటికే మూడు 

జాములు కడచెను. వంటలు దుర్గకు స్తుతిపూర్వకముగా నివేదించి, దారిలో వానలో దడిసి 
పతియున్నచ సేటుంజేరును. కాని బురదకు కాలుజారి పడిపోగా పోతన వెంటనేపోయి వానలో 

వచ్చినా వనచు జాలితో లేవనెత్తును. ఇట్లు ఆప్రియత్నముగా వారికి మాటలు కలియును. 
క నామె € కటాకమునశేగ్. "స్నానముచేసి వ స్త్రధారణము చేసికొను నప్పటి సొగను 

2  యతవివి న నుగ్గువి జేయను. పిదవ న భార్య వడ్డింప భుజియించి. యా రాతి కింటి 

దమేర క్కు. (వనుట నిక్కము, 
డుం. నీపుణముగ జోషించిరి.. 
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గంహణస్నానమునకు గంగరకేగి స్నానానంతర ధ్యానమున సా కాకి గరించి వ్యాస 

భాగవతమును దెను(గించి తన గృతి యిమ్మనిన శ్రీరామచందుిని యాజ న డాలి 

పోతన భాగవతము స నాంద్రీకరించి రామున కంకిత మిచ్చెసను సామాన్య విషయమునకు పరం 

పరాగత గాధలను నించుక సంస్కరించి జొడించి, యందు పె నజూపిన యనేక నూత్న 
(aM 

కల్పనల నతి సహజముగ నతుకునటు జక పోతన జీవితకథ నొక మహో ప9ిబింధ నిర్మా 
pt 

ణమునకు సరిపోవునటు కవి వి సరించెను. వీరి యీ కథా కల్పనా శిల్చ మనల్బమనుట 
ae) 

కల్పనగాదు. 

ఈకథ నొక (ప్రబంధము ఎగ నిబందించుబకు ముందు పిథమాశ్వాసమున చీనీ కంత 

నె ర కును “కావ్యోష్మకమ"దమును పేర బూర్వరంగము ముగ గల్చించిరి. ఈ విష 

నె మిశారణ్యమునందలి శౌనకాదిమునులు నూకునిగాంచి నమస్కరించి, కభికాలమున 

మనుజులకు నర్హకామములు రెండే పురుషార్హములుగనుండి విష్ణుభక్తి హన్యవ మయి ధర్మదేవత 

క మూలబడు నందురు, ఆ యుగమున సకలధర్మ  మూలమగు 

విషుభక్తిని వ్యాపింపజేయు మహాత్ములు పుట్టరా! యని జిజాసువులయి ,(ప్రశ్నించికి. అపుడు 

ర్త నొక భాగవతో తమునికథ వినిపించును. మున్ను నారదుడు 

శ్రీ మహావిష్ణువును కలివ్రజలకు విష్ణువును పాగిపించు సులభోపాయమును బోధింపుమని 
యడుగగా నాతండు నారదునకు. కలిలో భాగవత మ్మె మోక్షపిడ సౌఖ్య (ప్రాపకమంచు 

దెలిపి తద్శిహస్యమును జోధించి దీనిని వ్యాపింపజేయుమనెను. నారదుడు దానిని వ్యాసునకు 

బోధించి లోకమున వ్యాపింపజేయుమనెను. ఆయన భాగవతమును దేవభాషలో రచించెను. 

దానిని సేవించి పరీక్షితండు విస్తు పద, ప్రాప్పు ( డయ్యెను. వ్యాసునకు “వ్యాసో నారాయణో 

హారిియను బిరుదు వ్రసిద్ధమయ్యెను. కలహ థోజనుండు నారదుడు దే వేందు9న కీ విష 

యము దెలిపెను ఇంద్రుడు మళత్సరించి “హారి” యను బిరుద మిం(దోపేందు)లకు దక్క 

నరులకు జెల్లదనియు, వ్యాస్మప్రో క్రమగుటచేతగాక నది దేవభాషయం దుంటవలన భాగవతము 

మోక్షపిదమయ్యె ననియు, నితరభాషలలో వాియబడియు నట్టిదగునేని తా నట్టి బాసకు 

మూడు జన్మలలో దాసు(డగా నుందుననెను. నారదు( డింద్రుని పగల్భము వ్యాసున కెటి 

గించును. వ్యానుండు కాశికేగి ఈళుని స్రీ, పురుష, చేతనములను “తిలింగ” రూపునిగా 

స్తుతించి “సంస్కృతమ్మువోలతె సారవంతమ్మగు బాన యీవె భాగవతము వెలయ" అని 

పారిర్థించును. అతని తిరిలింగరూవ స్తు సుతికి మెచ్చి ఈశ్వరుడు తింలింగ పా ంతమునందలి 

భాష కెలుంగన దనరును. అందు పోతనయను కవి భాగవతము రదించునవియు, అత (డు 

వివాహితు(డయ్యు బిహ్మచర్యమూని సిద్దివడసి భాగవతమును రచించును. అట్టి తెనుగు 

కృతి. గీర్వాణ భాగవతముతో సరిదూగునని తెలిపెను. ఆట్టి తెను(గుభాషా గంగా ప్రవాహ 

మును సపరివారు(డై తానే యొలికింతుననియు వ్యాసున కీశ్వరుండు వచించెను, ఈ సందర్భ 
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నుంగులిపి పుట్టుకనుగూర్చి చేసిన కల్పన (ఆ. 1.51) చదువ దగినది. దేవతలే 
పుట్టి తర్వాతి పద్యమున కవి వర్షించెను. ఈ విషయము సమస్తము 

వినిన వాయుడేవు(డు దానిని దేవేంద్రున కెజిగించెను అది దేవభాష కవమానముగ భావించి 
ఇందు9.డు దేవగణములతో ను పేందుని దర్శించి విషయము విన్నవించి “తల్లి బాసల తల్లి 
మందారవల్లి చేవవాణి, దాని కడేటి కెల్లుపోటి' యను మొటిజెట్టి యట్టి భాషా జననిని రక్షింప 
వేడును. అదివిని కుత్సితబుది కూడదనియు, “శౌరి పదభక్తులాసురీ శక్రినణంచి విశ్వ 
కల్యాణమును గూర్క, విబుధు' లనియు, నట్టి విబుధులకును దనకు వేటు లేదని తెలిపియు, 
నిందు?ని తృ పి పజచుటకు 'ఏదేని పతిచర్య నాచరింస(బూను( డాత్మబుద్ది' నని నర్మ 
గర్భముగా దిలికి తప్పుకొనును. కాని యిం|ద్రుని ప్రార్టనమున ని ట్లుపాయమును బోధించును. 
కవి తపస్సమాఢిజెండి భాగవతమును రచించు గావున పోతన తపస్సును "ధన దార నుతి 
రూపములగు ఈషణ(త్రయములచేత భంగము చేయవలెననియు, 

“న్వర్షాధిపత్య భాస్వదృవ్యశ(కాంళశ దువని సింగనృపాలు(డై జనించు 
భావజాత మనోజ లావణ్యరూప రత్యంశమ్ము సుకవిభార్య న్వసించు 
వేదశాస్త్ర పురాణ విజ్ఞానదీ ప్ప విఘ్న శ్వరాంళ సుతాత్మ నెస(గుచుండు 
ఇందిరా హృడయాబ్ద మందిరమ్మగు మామకాంశమ్ము (శ్రీనాథనందు నుండు. 
నాగభూషణాంశము చిదానందు(డగును, రంభ భోగినిగా భువి నృంభవించు . 
దాశోరధినయి నేనును దత్క-వీందు9గాంచి యాచింకు నాంధ భాగవతకృతిని. 

(ఆ 1.69) 

'నురపతి తద్భాగవతము, నరాంకిత మొసంగు నటు లొనర్పగవలె, సీ 
సరివారము (గొని, యవుడది ధరమోక్ష (పదముగాక తనుతను బొందున్”. (౪ 170) 

అని యొక కార్యకరిమము నేర్పఆచెను. ఆ సమయమునకే నారదు(డువచ్చి హరిని గాంచి “సీ లీలలు వాజ్మనముళలకు నతీత 'మని నమస్క రించును. హరి నారదుని గని నవ్వును, పండు హరి మొగము చూచి హసించును. వీరి హానములోని రహస్యమును దెలియ లేక 2౦దా9 

కొక కార్యకరిమము. నెజిగించెనే కాని దానిని మనస్ఫూర్తిగా జెప్పలేదు. ఈ విషయమునే “నభ కతతినేచు శమము, ఏ 
"(ఆ 1-6) అని కవి తెలిపెను. ఈ సంగతిని సు రలు గ్రహింప నేర 

ఇదీయే వారవ వ నాత్తు, వ్యు వే ఇందు) (డైన సింగ 

అంల్బబమునకు విరుద్దముగా' మండు బ్ర) పోతన భాగవతమును నరాంకితము 
Sass ఇం ద న కోటమియు విషు 

హను డ కవియి చబనే 



జ్స్రీ సో 

న స్వయ గ గెరవముూ డెనాంరుటపగాను, పక్కవారి: గింజగజను జనకుడు 

చా ఇ jn mr mee జ్ శ జాన్ జట్ల య్ నో = జ కెదటి జయ, ముటబంచదు, 

(ఆ 1.78) 

ఇచట (ల, రల కథేద మార్గమున శలభరాజనగా శరభ రాజనియు, శరభ శబ్దము 

చేత సింహశద్రి స్ఫుర కషమువలని సింగరాజనగా సింగభూవతి జయము పొందండని శబ్దము 

వలనను చెలియవచ్చును. కావ్యాంతమున పళ్ళాత్తప్తండగు సింగఘావతి “ వ్యోతివిగాంచి 

మింగ(జనుచో శలభమ్ము ఫలమ్ము నొందునే +” (ఆ. 517) యనుట పై యూహ 

కాధారము. 

ఈ పూర్వకథా కల్పనము ననుసరించియే కావ్యకథ యంతయు నడచినది. ఈ కల్పన 
నకు సంస్కృత భాగవతమువలెనే యాం ధభాగవతమును భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్య మోక్షప్రద 

మనియు, సంస్కృృతమువలెనే ఈశ్వర నిర్మిత మైన తెలుగుభాష తత్తుల్య మనియు, 

ఇం॥ద్రు(డేయైన సింగభూపతి యపకీ శ్రి భాజను (డు 'కౌడవియు, రంభయె భోగివిపై దండక 

రచనముచేయుట పోతనకు దోషావహము కాదను మొదలగునవి ప్రియోజనముబు_ కావ్యము 

నందలి పథాన పాత9లయందు దైవాంశ మారోపితమగుట కావ్యవస్సు గౌరవమున కాధీ 

క్యము కలుగును. ఇంతేకాక దీనికి మజియొక (ప్రయోజనము గలదు. ఆంధ్ర భాగవత రచ 

నము నె నై మిశారణ్యమునందలి శౌనకాది బుషులు సూకునిగాంచి ఈ కలికాలమున పృరుషులు 

సుకర్కలు చేయజాలరు. కావున అట్రెవా రి కయ్యవె సర్వసౌఖ్య మె యలవడు ? ఏమిట ఆక్క 

శాంతి బొడము? నని ప్రశ్నించి, వసుదేవ దేవకుల కుదయించిన కృష్ణు కథలు వినిపింపు 

మని కోరుదురు. ఈ విధముననే “కావ్యోపకర9ిమి పా9రంభమున శీ వరదాచార్యులును 

“మును వె మిశవని సూళతునింగని శౌనకముని వరాది గణముక్కంకన్ (ఆ. న్ అని 

మహాత్ము లెందు( బుట్టరొ క అలలో నని సం క్నింపగా న శ్రరి పరాశర సూనసమాను లుదృ 

వింతురను సూతునిమాట లాలించి “కలిజనముల సద్దుణ వర్రనులు బుట్టుదురు ధరనన్నన్ * 

మా మనములు విన గుతూహల పడునందురు. వారికి సూతుండు భాగవత కర్తయగు నొక 

భాగవతో త్రముని చరితం (బవచింతు'నని పోతన చరితము నెజీ(గించినట్లు కవి కల్పించి, 

భాగవత కర్తయగు “పోతన చరిత9' మను మహాకొవ్యమునందు భాగవత వాతావరణమును 

పౌరాణిక గౌరమును పావి(త్ర్యమును సృష్టించిన వా(డయ్యెను కావ్యోపక 9మమువలెనే 

గింథాంత మున కావ్యోప సంహారమునుకూడ వాాయబిడినది. కావ్యోప సంహార రచనా 

సంపిడాయము శృంగార నై షధాదులందు గలదుగాని కావ్యోపకగిమ రచనము పాఏచీనాంధ) 

కావ్యములం దై న నున్నట్లు స్ఫురింపదు. 

ఈ పోత న చరితను ఆచార్యులవారు భాగవత తుల్యమగు నొక “దివ్య పిబంధము"గా 

నిర్మింప దలపెటినట్లు దీని నాద్యంతము బరింఛిన వారికి వెంటనే స్ఫురింపక పోదు. రామభకా 
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గేరిసరు(డగు పోతనయందు బరాశరాంశను, దక్కిన పాతిలగు సింగభూపాలాదులందు 

ఇందా 9ది డేవతాంకలను ఈ కవి నికూపించుట వెనుక గమనించితిమి. వీరికోపాటు (శ్రీరామ 

ధ్యానాదులందు: బరోక్షముగను, (బ్రాహ్మణ, కూద భికుక, జంగమకన్యక 

 జ్యోతిపుర రాజీ రూసముల బిత్యక్షముగను నీ కావ్యపాతం)లుగా వ్యవహరింతురు. “పోతన 

చరిత 9" కావ్యము భవ మీకు సమా ప్రియగుచున్నను కవి మతి రెండాశ్వాసములును 

అనుబంధముగా రచించి వానియందు శ్రీరామ, మోహినీ, వరాహ, నరసింహ, (శ్రీకృష్ణావ 

శారముల ను మజియు గజేందిమోక్షణ, రుక్మిణీ కల్యాణములను నేడు భాగవత స్రసిద్ర 

గాథలను గొంచె మెచ్చుతచ్చుగా నేడు వందల పద్య” ద్యములలో పోతన శె లిని రచించి 

యిందు: జేర్చిరి ఈ యనుబంధ భాగములే వి సృృతియందు మను వసు చరితారిదులకంచె 

_ బెద్దవి కావున నివి య.ధానములను కొన వీలులేదు. ఈ భాగములందలి “పై గాధలలోనే 

(శ్రీరామ జననాది పట్టాభి షేక పర్యంత కథను వంద పద్యము (౪. ll; 6. 109) లలో 

సంగంహ హా రామాయణమునుగూ 1 జేర్చిరి ఈ కావ్యమునందలి దశమాశ్వాసమునరదలి ఫల 

కంచిలోని 60 పద్యములలో పరీక్షిత్తు భాగవత శివణమున ముక్తి నందిన _వృతాంతము 

మొదట పాండవుర చరిత కొంత తెలుపబడినది. దీనిని భారతసం[గ్రహమన వీలులేకున్నను 
భారత వాతావరణముకూడ ఈ కావ్యమున గల్పింప(బడె ననవచ్చును. కవి యిట్లీ కావ్యమును 
రామాయణ, భారత, భాగవత పుణ్యకథలకును నాలవాల మొనరించెను. ఇంతమాత్ర మేకాదు. 

ఈ కావ్యమునందలి పిధాన కిథా కార్య కేశములు బమ్మెర, రాచకొండ, ఒంటిమిట్ట 

మున్నగు ఆంధ్ర తెలంగాణ పారింత ప౦దేశములేయై న నను, సమస్త భారత దేశ పుణ్య క్షేత్ర 

ముల నిందలి పాత్రలకు విహార రంగముగా జేయ నెంచికాబోలు : కవి యిందలి పాత9లో 

ముఖ్యులగు పోతనకు, నతని జననీజనక సోదరులకును మణియు శ్రీనాథునకును గథలో 
నతుకు నటులు తీర్తయాతారిగమనమును గల్పించి, యా యవకాశమును బురస్కరించుకొని 

కర్గిమముగా నవమ, తృతీయ ద్వితీయాశ్వాసములందు 4 తర దక్షీణ భారతమునందలి 

ప్రసిద్ద పుణ్యషేత ములను నచ్చటి తీర్లదె వతములను హృద్యముగ వర్డి ంచెను, ఇట్టివానిలో ( 

దెలంగాణమునందలి పాల్కులరికి,. మంధెనలును, ఆంధ్ర పా9ంతమునందలి db? లము, 

తిరుపతి, ఒంటిమిట్టలును మరియు దక్షీణ దేశమునందలి కంచి, _ ్రీరంగము, పెరుంబు 
ష్ విలిబ తూములును; ఉ త్తరదేళ స్టలములైన కాళ, గయ, ప్రయాగాది పుణ్యక్షేత) 

. ప్రవీన మహా (పబంధముల రుందొళ్క. క్రళా పూర్ణోదయమునందు మాత 9ము 

రుని ఆరయాతా సందర్భమున నిట్లు 'పుణ్యతీర్ద వర్తనము కలదు. కాశీఖండ, పాండు 

రంగ మా కోక్మ్యములవంటి ప హహరటూాక్యముం నిట్టివుండుట. సహజమే. ఈ సంద 

మున వీ కవి ర కంబు, దన న్స్ భక్తి భావపూరితములై _ పృతివార పఠన 

లి పరిమాణమే వలన పోతనకావ్య మొక దివ్యపిబంధమనుట 

అం వాత ని. పేరిడినను 'దగియుండెడిదే మో క 

ముగా న బృరించు న నవకాశముండుట 
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ఈ కావ్య గౌరవము హెచ్చించుట కీ కవి మణి మొక నూక్నపద్ధతినిగూడ  నవలం 
ఓించెను. ఇందలి [ప్రతి యాళ్వాసము మొదట నా నా యాళ్వాసమునందలి [పధాన కథాంశమును 
పోతన జననము __ బాల్యము అను విధమున, ఈ గంంధము పెద్దడగుటచేత ( గాబోలు తాము 
చదువజోవు విషయమును పాఠకులకు ముండే సులభముగా (గహించుట కిట్లు చేసియుందురు. 

ఇందు విశేషములేదు కాని యీ తెలు(గు శీరికలతో (చాటు ఒక్కా చతుర్దాశ్వాసాదిలో దక్క 
తొమ్మిది యాశ్వాసముల మొదట తెలుంగు సర్షికలక్రింద వీరు (శ్రీమదృగవద్ద్లీత 

నుండికూడ నాయా కథాంశములను సూచించు శ్లోక భాగ ముల నెత్తి వాయుట చూడనగును. 

వారుద్దరించిన యీ గీతావాక్యములు తెలు(గు సూచనలకన్న నర్తవ త్రరములయి పోతన జీవిత 
మునే వివరింపజాలి యుండుట విశేషము, వగిథమా శ్వాసాదివిగల “పోతన జననము _ 
బాల్యము అను వానీవలన( డెలినరాని యర్హవి శేషము “కుచీనాం (శ్రీమతాంగే హే యోగ 

భ్రిషోఒభి జాయతే.” యను వాక్యమువలన పోతన తలిదం। (డ్రులు పరిశుద్దాత్ములనియు భగవ 
ద్భక్తె రశర సంవన్ను లనియు, ఇట్టి పవిత్ర దంపతుల కుదయింపనున్న శికువు (పోతన 

సామాన్య మానవు(డు కాండనియు, గౌ (డు యోగభర్పష్టుండయిన జ్ఞ జానియనియు భాగవతాం 

(ధ్రీకరణార్హ మీ లోకమున జనింపనున్న “కొారణజన్ము(డనియు వెంటనే స్ఫురింపక మానదు 
ఇ తక్కినవి యూహింపనగు. కాని నాల్లవ యాశ్వాసము మొదట “రాజ సందర్శనము _ 

భోగినీ దండక రచనము' అని తెలు(గున 'మా(త్రము సూచించి మిన్నకుండిరి దీనివలన నీ 
విషయమునదప్ప తక్కిన పోతన జీవితమంతయు గీతయందు ప్రవచింపబడిన కర్మ, భ క్రి, 
జ్ఞాన, వెరాగ్యముల నడచినదను పరమార్హమును సూచించుట కవి యభిపాగియము. ఆంధ్ర 

కావ్యములలో సీ పద్దతి నవ్యము. ఈ గీతా వాక్యములును దీవి దివ్య పిబంధ గుణమునకే 

పోషకములు, 

తక్కిన త్ 

ఇదియొక దివ్య [పబంధమసీ చెప్పుటవలన వృద్దులకు, భ కులకు ముముక్షువులకు 
మాత్రమే పఠన యోగ్యమని భావింపగాదు. రుచిభేదము, దృష్టి భేదము, వయో భేదమును 
గల పాఠక సహృదయులకు హృదయ తర్పణము చేయువిధమున నీ కథను మలచుకొని, 
యిందు సందర్భాను సారముగను సవసముగను వాస్తవిక పిపంచమునందలి వె వై విధ్యము 

వ్య క్త్రమగు భంగిని వివిధ విషయ వర్షనలకో కావ్యవస్తువును కవి వి స్పరించెను. ఈ కావ్య 

మును జదువుకొలదిని, బారిహ్మణులు, చెవ్యలు, శూదు౨లు. రాజులు పేదలు, కాపులు కర 

ణములు, ధనికులు భికుకులు, వివాహితులు అవివాహితుళు, త్యాగులు లుబ్బులు. యోగులు 

భోగులు, బాలురు వృద్దులు; కవులు గాయకులు, నట్టువలు జెట్టులును, ఆటలు పాటలు, 

సభలు సత్కారములు, నపాహములు సంతర్పణములు, పస్తులు పండుగలు, సుఖములు 

దుఃఖములు, పెండ్లిండ్లు "పేరంటములు, విందులు వియ్యములు, కఅవులు కొటకములు, 

నెయ్యములు కయ్యములు, శోభనములు సుతోదయములు మజియు పల్లెలు పట్టణములు, 
పూరిండ్లు పెంకుటిండ్లు, మిదైబు మేడలు, 'పేటలు కోటలు, తోటలు మోటలు, మడులు 
నూన్యములు, పౌలములు హలములు, ఎడ్లు దిండ్లు, బోయీలు పల్లకీ లు, చారునములు వరా 

త్స 
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కాలువలు కౌొసారముబు, వాగులు వంతలు, దొరువులు చెబు 

వులు, కూపారములు ఆకూపాకములు, అటవులు ఆశేటము ౨, చెట్లు చేమలు, తీవలు తీవ 

ఖై | స్ ట్ర ల & “4 వ్ 3 

బోందు, గిరులు రురులు మున్నగు వివిధవ్యక్తు ౫, పాణులు, విషయములు (ప్రకృతి దృశ్య 
ము వను చారి వర నములును పఠితల నడుగడుగున కౌకర్షించి పం చేందింయ పరితో షణము 

క 
oo 

వా 
నాహావంచును. పోతన చరితము ను జమసుచున్నంతకాలమ మనము కావ్య సృసంచమున 

సంచిండబదె ననుటకం"టె నీకవివరుని కధా కథన శిల్పచాతురి యిట్రిదని 
? శ్ చె పుళ్యమును గలిగి వ ప్వైక్య శోభితములయిన 

ఈ పెద్ద కథను శ్రీ వరదాచార్యుఐ _పారిచీన మార్గము ననుసరించి యొక మహా 
,యదలచిరి. ఈ విషయమును వారు *... శ్రీ బమ్మెర పోతరాజకని భవ్య 

చరిత్రమునే మహా పిబంధమ్ము నొనర్చి నిన్ను కృతినాథునిగా నొనరించి చెప్పెదన్.' అని 
(క్రీరామచందురిని సంబోధించి పిత్రిన చేసిరి. (©. 1 ప, 2) కావ్యపీఠిక యందలి “ప్రబంధ 
స్తుతి యను శీర్షిక కింద 

“వరనా నాదులుం గృతి కెంతొ వన్నె గూర్చ్న( 

ను 

మను, వసుచరిత9ముల్ వాసి మను సుకవులు.” (పీఠిక. d1) 

పెద్దనాదులు వర్ణనా స౦ిదానములుగా (వాసిన కావ్యములే పీబంధములని 'శేలుపుచు, 
దామును 'అవ్విధి సత్పరిబంధ రచనాశయ మొప్ప గృతిన్ రచింతు' ననిరి. మజియు 

పాఠికృతి కాంతరంగ బహిరంగ ప౦వృత్తుల వా స్తవ సితిన్ 

లోకము ముందు దర్పణములోవలే( జూప్పటిలే కవిత్వ, మా 
పాగికృతి కాంతరంగ వరిన ర్రనమే రసరూప మొందు, బా 

సతత మార్చులె రసాంగ పికాళక వర్షనాదులౌ.' (ఆ. 2.125) 
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టమౌ కావ్యమున్ సుక వింద్రుండు రచించు"ననుట వీరి య ఏ భిపాంయము. కవి, కవిత్వము, 

కావ్యమును గూర్చిన తకు యశభిపాాయముల సీ సీ కవి తమ కావ్యమం డెడనెడ కథలో హృద్య 

ముగ బృకణించియన్నారు. వీనివలన న శ్రీ వర గేదాచార్యులు “పోతన చరిత)"ము నుపర్యు క్ష 

ప్ . వీరు తమ (పయత్న మునందు గృత కృత్యు 

లయిరనుటకు సహృదయ పాఠక క మహామేలే పంమాజణము. 

పిజంధముని వ్యవహారింపబడుచున్న కావ్యభేదవ మునుగూర్చి ఆంధ) విమర్శకుల 

యభివా్వయము లొక్క విధముగా లెవు. -ఆంధ) సాహిత్యమున( “బిబంధము? మౌళిక 

ర ని విశ్వసించువారును తద్య్యతి శేకాభిపారయులును గలరు. ఐనను అష్టదిగ్గజములను 

నాదుల ప్రబంధము లుత్తమాత్తములను విషయమున మాత్రము రెండభి 

వు. నాయకరాజుల కాలప్ప బ్రబంధములలో చేమకూర వేంకట కవివంటి 

'కొందజి కృతు లను దక్క, తక్కిన వానిలో శృంగార మతి వేలమునియు, (బాచీనుల యను 

కరణము లధికమనియ గొందజు వారిని మెచ్చరు. వీనియందలి శైలీ రామణీయకతను 

భాషా మార్దవమును బగశంసించుచు నై తిక దృష్టితో మాత9ము వీనిని నిరసించు వారును 
గలరు. ఇట్టివి పోషకులగు ప౦భువుల పీ9త్యర్హము వారి భోగలా లసత్వమున కనుగుణముగా 

నాటి కవులు రచించి రందురు. ఇట్టివానిని శ్రీ) వరదాచార్యులును “ధరణీపాలుర రాజ్య వైభవ 

ముల్ ద[త్రేయసీ' నాయికా విరహోన్మాదకృతు'లని యొకచో జేర్కొనిరి. కావ్యము 
నడా యకమె యుదా త్రమయి. దివ్యకథా పీపూత మయి యుండవలెనను వీరి మతము విజా 

మూ 

వెనుక చెలుపబడెను. 

ములు య్ ౧, 

మన పా9చీన సాహిత్య విమర్శకులును చరితకారులును మను చరిత్రాదులకే ప్రిబం 

ధములని నామకరణము చేసిరి. (శ్రీనాథయగ కావ్యము లనేకములును, శ్రీనాథుని శృంగార 
నె షధాదులును వస్తునాయక రస రచనాదుల ననుసరించి ప9బంధము లనదగియున్నను ఆవి 

యాంధఏ9కవుల స్వతంత౦ కావ్యములుకాక చాలవఅకు ననువాదములగుటయే వాని బహిష్క- 

రణములకు (బధాన 'హేతువన నొప్పును. ఇవి కావ్యములనియే వ్యవహరింపబడుచున్న పి. 

వీనిని “అనువాద ప్రబంధము" లనినచో నుదారహృదయు లకు నెట్టి యాక్షేపణము నుండదు. 

దీనినిబట్టి ఇతిహోన పురాణాదులనుండి (గహింపబడిన కథావస్తువును స్వకపోల కల్పిత" వర్ష 

నాదులచే నలంకరించుచు రసవంతముగా రచించిన అనువాదముకాని స్వతంత) కావ్యమే 

ప౦ిబంధమనుట స్పష్టము. అనగా వాల్మీకివ్యాసుల రామాయణ భాగవతాదులయందలి కధలతో 
కాళిదాసాది మహాకవులు సంస్కృత భాషలో రచించిన పంచకావ్యముల బోలినచే మార్కంం 
డేయ' పురాణాదులలోని కథలతో నాంధిమున న్వతంకగిముగా వెలసిన పెద్దనాదుల (ప్రదిం 

ధములన జెల్లును కాని యివి సంస్కృత కుమార సంభవాదులవలె కేవల పద్యకావ్య ఫక్కిని 
గాక చంపూపద్దతిని నడచినవి. ఆంధ్ర (ప్రబంధములను వన్తువునుబట్టి పిసిద్దములనియు, 
కల్పితములనిం౮ అడక ముద్రనియో  బారిచీనులు ముతె అ+గుల వచించిరి. రసదృష్టితో సివి 

మలనసియు' క్తి ప్రబంధములనియ. 'నిరుతెజంగులు. వీర రసకావ్యము 
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లొక కొన్ని కలవేమో : ధీరలలిత థీరళాంతు లిద్దజే పబంధముల గనవచ్చు ప్రధాన నాయ 

కులు. రచనా విషయమున నాంధి (| పబింధములు పాయికముగా (ఫౌఢములు,. భక్తి పృబం 

ధములకే పుణ్య(పబంధములని ము దివ్యప9ిబంధ ములనియు డెలుగున నామాంతరము. (ప్రస్తుత 

పోతనకావ్య మీ కోవకు జెందినదే.. ఇందలి సమస్త కథయును కవి కల్పితము కాకుండుట 

నిది కేవల కల్పిత డబంధముకాదు. ఇందలి కథ పురాబేతి హోసాంతర్గత ము కాకుం 

టచే దీనిని పసిద్ద మనవచ్చునేమో చింత్యము. పోతన జీవితగాధ లోకమున మిగుల బిసి 

ద్రము కావునను, కొంతకథ కవికల్పితము కావునను దీనిని మిశ్శి పిబంధమనుటయే సమం 

. ఇ(క యిందలి రచన (ఫౌఢమని ని ప్ర త్యేకముగా జెస్పనవసరములేదు 

పోతన సామాన్యకవిగా గాక వ్యానభాగవతము . నాంధ్రభాషలో వెలయించి సంసార 

బద్దుల బుద్దుల భ కి భావమును బాదుకొల్చి యుద్ధరింపవచ్చిన కారణజన్మునిగా సీ కవి యిందు 

చిత్రించెమ. “తెను. గాగవత కన్య నొసంగు మటంచు వేడె తానెవనినిగాంచి (శ్రీరమణు., 

డిట్టిండు మానవమాతు) దౌ 1" (పీఠిక. 58% “ఉదయించె నాం|ధ శారద యదృష్ట 
మున నొక ను (చ్చ న్స్? సం. * అన అక్ష ఆర్య మున నొ గ్రా పావ(డల సాం (ఆ ill ), ఈత (డే పర మోత్క్మ్భష మహో 

వ 

2 27) ) 

“నూత శుకులను గరంగి యచ్చునను బోయు పో(తనా వెలుగొందే సీ పోతనకవి 

భయద భవవార్తి తార ణోపాయ మైన పోతరూపమై పోతన పై ననిరి" 

(ఆ. ర్ట _6/) 

. 'పోతనార్యు! డొక కారణ జన్ముడు పూజ్యుండు... " (ఆ. 9_8| 7), అను మొదలగు 

వాక్యముల వలన సీ కవి గింథాదినుండియు నంతము వజకును బోత నను కారణ జన్మునిగా 

జృితించెననుది స్పష్టము. పోతననుగూర్చి చేసిన యితర వర్షనలు కవి పై భాగమున కను 
గుణముగనే చే చేయుచు వచ్చెను. పోతన బాల్యమునుండియే శ్రీరామ భక్తుండయి “రామతత్వ 

సరళ 'ధియె వాషియముందు భాగవతమన (శ్రీరామభజన _ సేయు'నంట, శ. (ఆ lt 21). 

ఇత డు . కుశా గ్రబుద్ధియై నన్ జదివెడు పద్యం జప్పున నొకసారి వినినసరి' పోతన 

థా. పురాణ ఆ శ9వహలిరతికో మజియు శంభు రాలక ఇ నాస 5 క్రమతికో 
కర్ర తతి గను ఇంతలో స్రీ బాలుని ఏ దవిరరత్రుంతో: కా. పాలిక దాత రకు 
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లొనరించి దక్షిణమ న శ్రీశ లాదుల దర్శించి పాల్కురి! 

పొలముపొంతనున్న పోతనను గలసికొని యతని యింటిశేగి బాంధవ్యము నందు 

పడెను. జ్యోతిపుర రాజ్జియు నిస్తే పాల్కురికిలో పోతన భాగవ సవి 
నాసక్తయై బమ్మెరకవచ్చి పోతన పరువు పతిషలను భద్ర మొనరించినట్లు కవి 

ఈ కల్పనలు మిగుల సమంజసములు. లెనిచో బైవా రెల్లరును పోతనను 1 

సహేతుకముగా దోపదు. కాదంబరియం దచ్చోద సరోవరమునకును కళా పూరోదయమున 
మృగేంద౦) వ వాహనాలయమునకుగల పా9ధాన్యము నిందు కొంతవరకు పాల్కురికి కాపాదింప 

బడినట్లు తోచును. అట్లీ పాల్కురికి జాతరకు బోయిన పోతన వాలుండగుట తం & కొని 

పెట్టిన చిజుదిండ్లు నమలుచు నచటి వినోదములు జూచుచుందెను. అంతలో మృదంగతాళ 

ములతోడి “వీధి భాగవత” ప్రదర్శన మతని కంటబడెను. జిజ్రానువై భాగవత నాటకమును 
గూర్చిన బాలపోతన (ప్రశ్నలకు లక్కమాంబా కేసనలు జగన్నాటకముతో సామ్యక ల్పనముచేసి 

వేదాంత పరముగా సమాధానము లొనగుదురు. ఆ ప్రదర్శనమునక కు భాగవతమనునామ మేల 

కలిగెనను చాలునకా కథలు భాగవతమను సంస్కృత గ౦ంథములోవి వగుటచేతనని తల్లి 

తెలుపును. తనకా (గంధమిమ్మని బాలు. డడుగగా నది సంస్కృతభాష నుండుటచేత తెలియ 

దనియు, దెలు(గు పలుకుల వెలసిన దెలియునన(గా తెలుగున వ వా 9సియిమ్మనును. తల్లి 

వాాయరాదనును. భాగవతమును నేను దెలు(గున నాకుసని పోతన పలికెను! తల్లి యా 

మాట కేసన కెజీగించెను. “వీని జూచి నేడుదయమె మోగియొక్కా. డితదుర్వి మహాకవి 

సార్వభౌము6€* డౌనని తెలిపెనని కేసన చెప్పి. యానందించెను. పోతన యిట్లు తాను భాగ 

వతము తెలు(గున వాితుననుటకు దగు హంగుల సీ కవి పోతన జననమునకు కొంతముండే 

సిద్దము చేసియుండెను. పోతన లక్కమాంబ గర్భమున నుండగా పొన్దుల సమయమునకు 

బమ్మెరకొక పౌరాణికుడువచ్చి భాగవత పురాణము చెప్పుచుండెను. / వర్షననుబట్టీ చు కాడ సీయన 
\ కసె 

(శ్రీరాముడెయనితోచును. పూర్ణగర్శ్భవతి లక్కమ స సపాహములు భక్తితో బురాణళరివణ మొన 

రించి; భాగవతమును నెవరు రచించిరని ప్రశ్నింవగా నా పౌరాణికు(డు నీ పొట్టనే యట్టివాండు 

నేండోరేపో యుదయించునని పలికి *“సుతన యా వా ప్రిర" స్తని పోయిన మూ(డవనా(డే పోతన 

పుటైన(ట | కావుననే యిట పోతన భాగవతము. దెలు(గున వాగితునని పలుక గలిగెనని 

యూహింపదగును. అతడు మహాకవి యగునను యోగి వాక్కులను బురన్కరించుకొని 

యతనిలోని కవితాత్మ నుద్భోధింపదలచి కేసన దారిలో మామిడితోటను మనోహరముగా 
బాలునకు వర్షించి చూపును. పోతనయు కవులుచేయు వర్ణన విధానమును గ్రహించి తాను 

నొక పదైమును నుడివి మామిడిపండును చూచి వృక్ష సమీపమున కురుగగా “శుకు: డొనంగు 

భాగవత ఫల రసాయనం బోయన' శుకము రాల్బగా నది బాలుని పదములందు బడెనట. 

(ఆ. కే (1/౧. భవిష్యద్భాగవత రచనము నిట కవి వ్యంగ్యముగా సూచించెను, అనంతరము 

కేనన సుతునకు “(ప్రకృతి మన కెల్లరకు మాత, పరమ పురుషు(డగు మహేశ్వరు (డే పిత 

యనుచు. డెలియమని” పకృతి పురుషులకును జీవులకును గల సంబంధ బాంధవ్యమును 

బోధించి, 'భూతగణ వృత్త తమొక కమ్మ బొమ్మలాట, ఛే. జావ పుట్టకల్ దాయగురింత' 
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(ఆ. 1.186) యని చెప్పి మానవ జీవితమునకును బొమ్మలాటకును, దాగురింత లాటకును 

జావుపుటుకలకును గల సామ్యమును పలుతెజగుల వివరించి తెలిపెను. ఇట్లు కవి కల్పించిన 
భా 

ఈ పాలకుర్కి. యాత్రవలన పోతనకు తండి) బోధలచే వేదాంత విషయ విజ్ఞానమును 

కవిత్వ స్వరూప జానమును కొంత సమకూడి యది భావిభాగవత రచనకు దోహదకారి 

యయ్యెనననొవ్పు. బ్ సోతన పాత్ర నిట కవి బాల్యమునుండియే కోడు జాగ త్తతో దిద్ది 

పోతన పరమ భాగవతో త్త్రముండగు దీరశాంతు (డు, (పథ మాంధి (ప్రబంధ నాయకు( 

డన దగు ప పవ రుఃడును, విష్లుచి ఏ శ్రియ నాయకు . డన(దగు విస్తుచిత్తు (డును మలీయు 

పాండురంగ మహాత్మ్యము నందలి పుండరీకు(డను భక్తు (డును గొంతవట కీ రం 

నాయకుండగు పోతనతో నరితూగుదు రనవచ్చును. ఐనను  పోతనవలె ననేక క్లిష్ట పరిస్టి 
అను మన చైర్యముతొ నెదుర్కొని యచంచల రామభక్రి చే నిగుదీరినది పోతన భాగవత 

జీవితము. “తలవని తలంప్పగా తనంత తావలచి పై బడిన చేవ వనితను కాదని పోయిన 

అ కాముకుడు పీవరు(డు. ఇది సామాన్య విషయముకాదు. ఈషణతఏయములతో ధనే 
షణ గొప్పదందురు. ఆగర్భ [శ్రీమంతు(డై మాన్యక్షేత్రములు పెక్కు చందముల బండుచుండ 
పా(డిపంటలింట నొకప్పుడుం దజుగకుండు ప్రవరాఖ్యుండు సరద _తములగు సాల(గామ 
దానాదులనేని గొనకుండుట వేలు. సామాన్య గాళిమకరణప్పు కుటుంబమునజనించి సంసార 
భారమున సతమతమగు పోతన యడుగడుగున కర్షావసర మధికముగ నున్నను, (శ్రీనాథకవి 
సార్వోభౌమునివంటి యుదా _త్తదింధు వొక వైపున, సింగభూపాలునివంటి సర్వజ్ఞు;డయిన 
పీభువాక ప్రక్కను. కవిసార్వభౌమువి కనకాభి షేక మాడించిన కర్తాటకాధీకుండు వేతొక 
దిక్కు_నను లెక్క లేని ధనాశ గొల్పుచుండినను ధైర్య వ్రైరములతొ 'దారి గ్రాము నాదరించి, 

ధనాశను ధిక్కరించి, రాజాజ్ఞకన్న రామాజ్ఞ మిన్న యని ౩ నమ్మి సిరికి మో(కాలొడ్డి సిలుగులను 
కిలునవ్వుతో సీ స్వీకరించిన ధీరన్వభావుండు * పోతన మనీషి. ఇంతేకాదు, రత్యంశ సంభవయు, ముగయు, స్వీయయునగు ధర్మపత్నితో నేకాంత శయనమందిరమున ముమ్మాప్పలు “నాతి 
గల బి హ్మచర్యము” నడపిన మనోనిగహము క త్తిమి(ది సాముకం చెను కష్టతరముగదా క 
ఇతర గుణములగు మాతృ, పితృ, భాగితృభ క్రి, గురుభక్తి, చె వభ క్స్, పెద్దలయెడ వినయ 

మా 

విఇయతోలు, దింధు ఇ స్నేహము, Pt) సలి నార్పల్యము,  ఆవన్నంలగు. దీనులయెడ దయా 

1... గొంతక సంసార. సుఖముల. _ ననుభవించినను 



కతపముజేయ బూనుకొనెనుగాని “విఘ్నేశ 

మూర్డియౌ కొమరుగాంచి ముద్దు గొనినంతనే మదుతగపి 

మాటయే మజచెను. ఆత(డు *గజయీతగాని' విధమున సంసార సాగరమున మునిగియు 

దేలియాడుచు “'భవపంకము నంటకి” తామరాకుమీంద జలబిందువు భాతి సంసార ధర్మమును 

నెజిపుచుండెను. ఆయన తన జీవితమును సేద్యము, పద్యములను రెంటికే యంకితము 

చేసినట్లు కవి యీ క్రింది ; పద్యమున హృద్యవ ముగ వరించెను. 

“చ2బజుపవు మానస సరోవరముతో 6 గవగూడి నవరస పూరమె నాట్వమాడ 

| య్ WwW జం దా తా జ జ 
క్షేతంమ్ములున్ దాళ పత ఏమ్ములంగూడి @ ంపదలరొడ (6 జెంగలింప 

చ Yn రా mw లొ జి 
నా(6గేటికబు గంటపు మొనన్ జతగూడి జోణి మేలిమి వరశోభరీన 

౧౬9 

గోగణము వృత్త కగణములంగూడి క సిసి నాలు పాదముత్ 
ra 

ఖీ 
సిద్యము మున బడ్యముసే ఆడచేతనముల బెంచసాగను బోతన్న (మైల నయ ముల. 

పోతన కవిత్వ పాండిత్యములను, వేదాంత వెరాగ్య ములను కవి )ంథతమం చదంతటను 
(san 

విగ తట 

సందర్భాను సారముగ వివరించెను. సింగభూపాలుని యాస్తానమును శ్రీనాథునికో గూడ 

పోతన పి వే వెశించు సమయమున “కర్మ వెనుక నె జౌ కానమ్ము గాంలుకరణి "నమ వాకంమువలగ 

5 
పోతన మూ ర్రీభవించిన జానమువలె నుండెనని తెలుప్పటబమాతి మేకాక రెండు నసపద్యముల 

(ఆ, 4 G2 _63) లో నిరువుర గుణరూసన తారతమ్యములను కవి చతురముగ (బత్యశీ ఇక రింప 

జేసెను. - ఖ్ 

ఆంధ్ర)భాగవత పీఠికలో “మానిను లీడుగారు బహునూన నివారీత దీన మానసగానికి 

===బమ్మెర కినయ లక్క.సానికిన్ " (ఆ, భా. పీ. 26) 

“లలితమూ రి బహు కళానిధి శకేసన, దాన మాన నీతి ధను.డు ఘనుడు 

దనకు లక్కమాంబ ధర్మగేహినిగా/గ; మనియె శైవళాస్త్ర మతము. గనియె * 

(ఆ.భా.పీ 24) 

అని ఆంధ్ర భాగవత పీఠికలోని పోతన వర్ణనము ననుసరించి శ్రీ) వరదాచార్యులు సీ 

కావ్యమున దజ్జననీ జనకుల గుణశీలములను సోదంతముగా నభివర్షి చెను. ఇట్లే “అనఘ 

గుణులు సోదరుల్ రామలక్ష్మణులు మణులు” (ఆ. -126) తిప్పన పోతనల సరస. సౌభ్రా 

తము స్పష్టీక రింపబడినది, రాము(డు లక్మణునివలె “తిప్పన పోతనను ట్రేమించెను. పోతన 

యెడబాటును తిప్పన యించుకయు. _నహించువాండుకా డు, ఇట్లయ్యును కాలాంతరమున 

దిప్ఫన క్రీ కెవి యేక? శిలా. = నగరవానమును కల్పించెను. ఈ వేజు సంసారములకు( గారణము 



30 

తిప్పన భార్యచేసిన ప్రబోధమయినట్లు కవి మొదట చెప్పెను. అట్లామె భర్త నుద్బోధించు 

టకు హేతువు కజవుకాలమునందును పోతన అతి దాతృత్వ గుణమేయని తెలియును. 

(ఆ. 5.197). ఆమె బోధలో గొంత స్తీ సహజమైన చాపల్యము గోచరించినను నిజ 

మున కామె 

“ఇరువురము మనమయ్యెడ కేగు(నెడల(, దమ్మునకు గృహభారము తలపయి(బడి 

తెలిసివచ్చు నే యొడుపున మెల(గవలెనొ, యటులుగామి ముందతనికె యగు 
(శమమ్ము” (కః 526) 

పోతన మేలుకోరియే యట్లు చెప్పినట్లు కల్పించి యామె శీలమున కుదా త్రత చేకూ 

ర్చెను, కిప్పనయు' భార్యమాటలనువిని మందస్మితముచే సీ, 

“వేజు పడుమన నాకెట్లు నోరువచ్చు? (ఆ. 5.209) 

“లలన : యేకోదరుల వీడుపెటులొ చెప్తుమి (ఆ. 05-212) 

“మనశకేటికి వేలు తలంపు మానినీ : (ఆ. 5.218) 

ఆని పలువిధముల సకికి( ది9తిటోధ కొవించుపు కాక, 

“కజవులో నిడు దాన మొక౦:డు ఫలించు. దగిన కాలాన నా(టు వి తనము వోలె 

సవసరము లేనియెడ నిడునట్టి యీవి, యది యకాలప్ప వక్షతుల్యమయి చనును. 

అతిథి సక్కారమనిన మాయన్వ వాయమున ధరణి. బెట్టినది పేరు మొదటినుండి 
యట్లి యాచారమున వన్నె (జెట్టు తమ్ము(డౌర! నాన్ సొత్తు తానేమి యవహారించె 9” 

7౧ (ఆ. 5210, 20, 

_ అని భార్యమాటలను ఖండించి, పోతన దానగుణము నెంతయు సమర్థించి వేలుపడుట 

కంగీకరింవ( డయ్యెను. కాని యది కజవుకాల మగుటచేతను, నతిథ్ సత్కారములు తప్ప 

కుండుటచేతను నింట పిల్లలు (వీరు పోతన పిల్లలే) పన్తుండవలని వచ్చుచుండెను, కావున 

తాను దన న భార్యయు నింటినుండి పోయిన పిల్లలకయిన భుక్తి లభింపగలదని భావించి, 

ప్ప విథినొ కజవు కాలము. దావెడలంద్రోయు నింట తమ్ము(డు, మనమున్ 

పీ వనినటు లీ దినముల జీవన మోర్షంట, గడప జేయుద మబలా 1” 

(e222) 

నోరుగంటి కేగుట 'కెట్టకేల కంగీకరించెను ఈ పై పద్యమునందు “నీ వని 
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ఉద్యోగరీత్యా నోరుగంటికేగి జీవయాతరి గడప్పటయని కవి భావము. బమ్మెరలోని 
పొలముపంట పోతనకును పిల్లలకు నెట్లో సరపడునను సద్భావముతో తిప్పన పోతనను 

విడిచి పోయెనను కారణాంతర కథనముచే కవి, తిప్పన హెభారితిమున కపకర్తము 
వారించెను. అనంత రకథయందును (ర్రీనాథు(డు పోతనతో నోరుగంటి కేగినపుడు రొమార్చ 

ణము చేయనెంచిన భాగవతమును సింగభూపతికి గృతియిమ్మని తిప్పన బి పోతనకు జెప్పినట్లును 

పోతన యందుల కంగీకరించినట్లును కవి వాసెను. తమ్మునకు తిప్పన యట్లు చెప్పుట 

కొంత విచ్శితముగ దోపవచ్చును. కాని యీ కల్పనము తిప్పన పోతనల పాత్రలకు మె మెజగు 

పెట్టుటకే చేయబడినది. (శ్రీనాథుడు భాగవతమును సింగభూపాలున కంకితము చేయుమ 

పోతననుగోరి విఫలు(డయ్యెను. తన సోదరిభ _ర్రయగు పోతనకు ధనలాభమును దగకు రా 

మెప్పును తప్పిపోయెను. తిస్పనతో జెప్పించియైన దానిని గ్రైనాకడు రాజున కిప్పింపదలచి 

పోతనతో నోరుగంటి కేగెను. తిప్పనకూడ దాని కంగీకరింపడని శ్రీనా భు డెజుంగును. 

కావున నత(డొక యుక్షింబన్నెను. పోతన చెంతలేని సమయముచూచి మల్లన పెండ్రి 

పిసంగమునుదెచ్చి ధనావసరమును (బకటించెను. ధనాభానమువలన మేనరికము. తప్పిపోవు 

పిమాదమును సూచించి తన కోరికయేమో తెలుపకయే, 

'సీదువాంధ యనుజునితో నెబప (జేతుననుచు మీరలు నేడు నా కభయమిడిన 

నమృత మ _స్తనియందు మీ యాలయమున, నటులంగామి నీరానక యరుగువా(డి 

(ఆ. 8.275) 

'అని తిప్పనను బెదిరించెను. పిసంగము ననుసరించి యది శారద మల్రనల వివాహ 

విషయమే కానోపునని తలంచి తిస్పన మాటయిచ్చెను. అప్పుడు శ్రీనాథుడు తన యభీష్ష 

మును 'ఆతనికెకాదు నాకును మహిశయ ! మీరలె యన్నలంచు' తిప్పనకు దయ యప్పట్టునట్లు 

యు కియు క్రముగ జెప్పెను. తిస్పన మనసు (ద్రవించెను. చేయునదిలేక యత (డును 

తమ్మునితో నేకాంతమున 

“రామున కొసంగు కృతిని భూరమణునకిడ, సురల కిడనెంచు హావినెందు శునకమునకు 

నొస(గుట లటంచు( దెలియుదు, విసపువేళ వచ్చిపడె, నేమి చేయంగవలయు ననఘ : 

బ్రహ్మ మా రాఘవు(డు, కవి (బ్రహ్మయిత (డొ, యెజు(గకయె మాటయిచ్చితి నితనకేను 

నా యొసంగుమాట పూర్తి యొనర్చువా (డ వీవెయని నమ్మినాండ సీ యిష్టమింక.” 

(ఆ. 8.281, 90) 

అని హృదయ భారముతో నెమ్మదిగా బలికెను. ఇది యంతయును దన కనత్య 

దోషము రాకుండుటకు తిప్పనచేసిన యత్నము. భాగవతమును రాజునకు గృతియిచ్చుట 

యతని యభిమతమునుగాదు. పోతన మనోబాధ నత(డెజుగును. కావుననే దేవేందునకు 
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పోతన తపోభంగ విధము బోధించుటకు పూర్వము (శ్రీ విష్ణువు తన మనమున భావించిన 

విధముననే (ఆ. 1.66 ప్రి తుదకు తిస్పనయు 

“ఘనుల జీవితములు కష మయమ్మాట, వారి కీలములకు వన్నె యిడును 

జాతి మణులకెల్ల నానలయొరపిడుల్ , నృపుని శిరముకెక్కు. నె నెసముతోనేె, 

కావునన్ నీవు చింతింపగా వలవదు మాన్యుండగు రాము(డుండ, సమర్దు (డతడు, 

Ey వలయునో యెటు(గు భ_క్షరకకు( డనారతము సత్య పక్షపాతి.” 

(ఆ 8, 292.98) 

పోతన కెటి సంకటమును, ననత్య దోషమును రాకుండ రాము(డే తప్పక రక్షింప 

గలడని ధైర్యము గొలిపెను. ఇది క్తి షపరిసితిలో తిస్పన తన తమ్మున కొసగిన యాశీర్వచ 
యు రు 

డ గరిహింపదగి యున్నది. పోతన యెదురాడ నోడెను. తిప్పన సత్యసంధత 
కును పోతన |భాతృభ కి కిని యా ఘటము వ్యాఖ్యానమగుచు కవికిగల పాత్రపోషణ నె ప నైపుణ్య 

| రు 

పోతన ప్పతు త డగు మల్లన తండి9కి దగిన పుతు9-డు. ఇతడు బాలుండయ్యును, 

నకు గాబోవు మామయగు శ్రీనాథు, డు “హాలికుటడని తన తండిఏనిగూర్చి చేసిన యెత్తి 
డుప్పను సహింపలేక వెంటనే *“బాలరసాలసాల. .."యను పద్యమును జదివి కవిసార్వ 

గౌమునకు వాకటు కలిగించెను. శ్రీనాథుడు తన మహిమ గనదిబచినపు డతడు నే 

 నాశ్చర్య వజచెను. అతని పితృపేేమ యత్యంతము తండి యిలు వీడి 
న దుఃఖ భారమున నతడు న మర్చండయ్యు భాగవతమును పూరింప నిచ్చగింపక కవి 

న్ అక వెను. గంగనాదులచే భాగవత శిధిల భాగములను పూరింపజేసి పితగ్రాణ 
ఎ .డయ్యెను, సింగనాదుల గురుభక్తిని గవితాశ కి ని కవి సముచితముగా నిందు 

tm లై ళా అ 8 లన్నీ లో f య 2] 

సింగభూపాల ఫౌ9ిఢథదేవరాయల  శీలపోషణమును సముచితముగా. జేయబడినది. 
పోతన భాగవతా పహరణ దోషమునకు బాల్బడినది వారి దళపతులేకాని వారుకారు. భాగవత 
స్థ శై థిల్యమునకు బశ్చాత ప్తండయి తదుద్దరణ కవసరమగు ధనముగూడ దానిని సింగభూపా 
లుడు బమ్మెరకు బంపించెను. కాల మీతవిపె నారోపించిన కలుష వ _రనమును కవి 
యి ట్రిందు కొంత సంస్కరించెను. కర్పాటకాధీకు (డును నొంటిమిట్ట కేగి శ్రీరామ చందు9నకు 
భాగవతకృతి సమర్చణోత్పవమును వై భవముగా నిర్వహింపటేసి. భాగవత ప9చార పాప 

పరిష్కృతిని జడసెను, 

ల రీ 
[ NE కథ |. చు శ్రీనాథ క్ర విసార్యభౌమునకు ఈషదూనముగా పోతనార్యునికో 

మాన పీితిప_త్రి సమకూర ఎదిడినది. ద్వితీయాశ్వాసమునుండి దళ మాశ్వాసాంతము వట 
వత. డందందు ద ర్నను మిచ్చుచుండును. ఆతని చరమ. జీవితావ స్ట్ యం దెందును 

ge fr పగ 
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స్పృశింప బడకుండుట ముదావహము. భాగవతమును నరాంకితము చేయింపవచ్చిన వి 

శగా నిందు కవి యతని సూచించెను. ఈ విషయమున (శ్రీనాథుని పీయత్నల్ వోప మందును 

గనిపింపదు. కాని రామానుగిహము పోతనయందే బలవ త్రరముగ నుండుటచే, కృతి 

సమర్పణోత్సవ సమయమున నతడు పోతనతో పొందుచేసికొ నక తప్పినదికాదు. “౮్రీలీను 
వ. 

కొండ వీట్ నృసాలుర సంస్థానకవి' | రీవిని కవి యిందు చక్కగా బోషించెన Ww td a 

“శరదాస్ట పూర్ణిమా తిథి వెలుగొందు చందురుని తీరులు గేరుకళా పిపూర్ణుడుగా 
శ్రీనాథుడు బమ్మెర పరిసరమున పోతనకు బిథమ దర్శనము గజెల కచ్చలమునం డాసీను( 

డయి ప్రసాదించెను. వాచ్యముగ గాక ఆశు కవిత నుడివి తాను కవియగుట పోతనకు 
సూచించెను. సిమ్మట “్రీలీను కొండవీటి నృపాలుర సంస్తానకవిని. . . శ్రీనాథ :డనని' 

కేసన నాశ్చర్య చకితుని జేసెను. పోతన సద్యముల కొన్ని చదివి యత(డే మహా ప్పకాణ 

కృతి నిర్మాణార్గ మో పుట్టిన విద్యద్వంద్యు(డుగాని సామాన్యుండు కాడని గిహించి తన 

సోదరి నతని కొసగి వివాహముచేయ నిశ్చయించుకొని తన తల్లి యామోదమును గైకొ 

నెను. ఈ బాంధవ్యముకొజకే పిమ్మట నతడు బమ్మెరకు వచ్చిపోవుట కనువుగా నుండు 

నట్లు సింగభూపాలుని యాస్తాశక విగా నుండ నిశ్చయించు చుకొనెను (ఆ. 2.208). కావుననే 

కవి యత(డు రాచ దకొండయం దన్న స్తై కావ్యమున వరి ంచెను. పోతన శ్రానాభథులసు సమ 

కాలికులుగా గంహించినను వీ రిరువుర మును పోతన బాల్యమునకే శ్రంగార 

నై షథ వ పీసిద్దిని వర్షించి సూచించెను. ఇతర సందర్భములందును (శ్రీనా ధుని ఐహిక భోగ 

వాంఛాదులు సమయోచితముగా నిం దభివర్ణి తములు. శ్రీనాధ పోతనల వేషగుణశీల తార 

తమ్యములను పలు సందర్భములందు కవి నిపుణముగ నిందు వ్యక్తీ కరించెను, సింగభూపా 

లుని యాస్టాన పవేశ సమయపు (శ్రీనాథుని యాకార విశేషమును గమసించితి మేని ఈ కవి 

యతని పాతను పోషించిన విధము నూహింపవచ్చును. ఆ పద్యము[కింద నుదహరింపబడు 

చున్నది. 

“శ్రీ ల శిఖర సంసృష సాంధ్యారాగ గతిని కాశ్మీర రాంకవము మేన 
చం (wa) 

నైరావణ కరా ప్ప హరిశరాసనలీల మణిమయ స్వర్హకంకణముకేల 

శశధరోభయ పార్శ్వ సందీ ప్ప ప్ప గురుశుకుంలయి రత్నకుండల ద్వయముచెవుల 

మేరు గోతాంధృత క్షీరవారాన్నిధి (ప్రకి్శియన్' గౌశేయపటము కటిని 

పంచ శీర్లోరగ ఫణాగి భాసమాన మణులనగ నంగుశీయక మైతి) వ్రేళ్ళ 

వరల, లక్ష్మీ సమర్చితవాణి యగుచు వచ్చె (శ్రేనాథు. డచటి వారచ్చెరు వడ, 
(ఆ. 4.62) 

చి కావ్యమునందలి స్తీ పాతలలో రరర వెనుక సూచింసబడినది. 

పోతసభార్య నర్పమాంబ, తత్పు(త్రి లక్ష్మీ, (శ్రీ శ్రీనాథుని పుతిికయగు శారద మజీయు భోగి 
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వీయ నిందలి యితర స్త్రీ పాత౦లు. వివాహము మొదలు పోతన వితభంగ పర్యంత మే 

యీ కథలో నర్సమాందికు పాొొముఖ్యము. అదధీరయగు ముగ్గ నాయికగా కవి యీమె 

శృంగారమును వర్తించిన విధ మద్భుతము, సర్వవిధముల పోతనకును గుణయునకు కూల 
వతియగు గృహిణిగా కవి యీమెను చితిగించెను. లక్ష్మీ శారద లిద్దజబును సమవయస్క_లు 
గను, ఉదయ ద్యావనలుగను నిందు గోచరింతురు, ఆటపాటలలో నింటి తోటపనులలో 

వ్ రొండురుల తోడునీడలుగ గోచరింతురు. విగత మాకృకయెన శారద దుఃఖభారమును 

లోని తులసిమొక్క'గా కవి యామెను జితిించెను. యామె యీ శీలమే యామెపై పోత 
దండక రచనకు పృ్పరికొల్పినదికొని సింగభూపాలుని (పేరణ ధనకాంక్షగాని యిందుకు 

గారణములుకావు. రంధాంశ సంభవ యగుట నామె ఇందా9ంళ సంభూతు(డేయయిన సింగ 

భూపాలుని వలచననుట సహేతుకముగా గన్పట్లును. ఆంధికావ్యములలో నిందలి భోగిని 

పాత్ర విశిష్టము. ఇల్లిందు ప్రధానా ప్రధాన త్రీ పురుష పాత౦ములు చితిముగ బోషింప 

ప్రధాన రసముగను, శృంగారాదు లంగరసములు 

జ్ వేదాంత వైరాగ్యములును, భగవదై భవమును 
గావ్యమం డంతటను బగీబోధితము లయియున్నవి. _ దేవతా గురుస్తుతులును. పుణ్యక్షేత్ర) 
తీర పిశంనలును పికరణాను సారముగ నిందు (బ్రవేళపెట్ట బడినవి. పోతన దంపతుల 
ప్రధమ సమాగమ ఘట్టమున విపిలంభ సంభోగ శృంగారములు సముచితముగా బోషింప 
బడినవి. ఇష్ట భోగినీ (ఆ. 4), మోహినీ (ఆ. 11) వృత్తాంతములును శృంగార భరిత 
ములే. ఇందు మొదటిదగు పోతన దంపతుల సమాగమ ఘటమును కవి విథావాను భావా 
దులచే బెంచి కడు దీర్ల ముగా (ఆ. 4.254) వరి ంచెను. తపోభంగ భయమున  నింది9య 
ములను దృఢ పియత్నమున నిరోధించిన పోతనకు మనళ్చాంచల్యము గలిగింపవలెనన్న 
ఇది యిశ్తే వర్షింపదిడవలె నుగదా! ఇది యీ కవికిగల శృంగార రసపోషణ సామర్ల్యము 
నకు గీటురాయి. ఆంధి కర్ణాటక సై న్యముల యుద్ధవర్షనము వీరరౌద్ర భీభత్స భయాన 
కాద్భుత రసముల కాటపట్టు. వరాహాదుల పోరాటముల తీరములును కలవు. బోయిీలులేక 
పల్లకీ, ఎద్దులులేక నాగలియ నడచుట, వరాహము రాజభటులతో బోరి భాగవతమును విడి 
పించుట మున్నగు సన్ని వేశములును ఆద్భుతావహములు. రాచకొండలో పుష్పలావికతోడి 

శ్రీనాథుని నర్మోక్తులు, కూతురు నూతబడెనని తలంచి శ్రీనాథుడు నూతికడకు పరువెత్తుట 

గను నిందు బొోషింసబడినని, భకి 
అలాల 

= కొవ్యమునకు విధింపబడిన అష్టాదశ వర్ణనలలో నీ పోతన చరిత) మహా 
ధమునందు నగరా ర్తవ ౨కు చందార్కోద. యోద్యాన విహారములును, వి(ప్రలంభ 
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సంభోగ వివాహ కుమారోదయమలును, పియాణాజి నాయకాభ్యుదయము లనుశవి సంద 

రాను సారముగ వర్ణింసబడి కన వర్హనా బాహుళ్యమునకో న (పాచి! ఏ జూ 

పిబంధములండె న నిందలి వర్షన న పార్తిచుర్యము' గోచరింప దనవచ్చును. 
వర్ణనలకు సంబంధించిన వివరములు కొన్ని ఈ దిగువ కోండీకరించి 

నగర వర్ణనలు ఎ రాచకొండ పురవర్హనలు, (ఆ. 4, 7.18) 

మ౭త9పురి (చుంశెన) వర్తనలు. (ఆ. ర్, 410) 

ఓరుగప్టుపుర వర్ణనలు. (ఆ. 9, Te 7 

ఓరుగంటిలోని శిల్ప సౌందర్య వ ర్రనలు. (ఆ. 7 240_252) 

ద్వారకాపుర వర్ణనలు, /ఆ. 12. 255. 56) 

గాంమ వర్ణనలు వా బమ్మెరగా9మ వర్ణనలు. (ఆ. 1. 79.87) 

ఇవిగాక పాలుూరికి, మడికొండ, ఒంటిమిట్ట గాంమముల పిస క్తియ, పల్లెటూక్ళ 

వర్ణనలను కవి యిందు కావించెను. తన జన్మస్థానమగు తెలంగాణమును కవి యిందు 

భక్తితో బ9ళంసించియున్నాడు. 

సముద9 వర్ణనము :___ (శ్రీరామ చరితమున సముద్ర వర్ణనము ఆ. 11_70) కూర్చబడి 

నది. కాసార (ఆ. 12. 9.10), ప్రవాహ (ఆ. 7.50) 

వర్ణనము లితరములు. మజియు తెనుంగునాటి జాహ్నవియన నొప్పు గోదావరిస్తుతి 
(ఆ. 5. 87.62) నీ కవి దీర్హముగను హృద్యముగను రచించెను. ఈ వర్హనమునందలి సీస 

ములును వృత్తములును భావములో నడకలో గోదావరీ యురీ గాంభీర్యముతో నడచినవి. 

శైల వర్ణనలు :___ మెట్టుకుధర వర్ణనము. (ఆ. $8. 8.12) మెట్టుగుట్టయని దీనికి వ్యవ 

హార నామము. హిడింబాశ9మమను పిసిద్ధి దీనికి నేడును గలదు. 

ఈ పర్వతమును వర్సించుచు “బానలపైన బానలను బాగుగం జెర్చిన 

జంటదొంతులై కాన(గనా మహో శిలలుగట్టిన యీ శిఖరాలరెంట6ి జివ 

రల( దేనెపెరలు (వేలు ననునది కడు యథార్థము. కాని పద్యము 11 

లోని ‘కరవీర తరువు రామకుండమున గాక పాల గుండమునందు 

కలదు. 

బుతు వర్షనలు సజ వసంత వర్ణనలు. (ఆ, 6. 2_12) 

గీ9ష్మ వర్ణనలు. (ఆ. గ తిక్రీ48) 

శరద్వర్త నలు. (ఆ. 8. 191.208) 

వర వరనలు. (ఆ. 8. 187-189) 
లె ౭వ 

“సమంత వరనలు. ఆశ్యా 49_(840_849) 



36 

చం డ్రారోదయకాల వర్ణనలు నా. చంది వర్ణనలు (ఆ. గ్ 2481) 

పాగిత౩కాల వర్ణనలు (ఆ. 2 3.8) 

2 2 ౪, 4 218.19) 

99 93 (ఆ. 7. 8.7) 

మధ్యాహ్న వర్షనలు (ఆ. 7 89.48) 

సాయం వరనలు (ఆ, 2, 148.58) 
(57 

99 0 9 (ఆ. 5, 1722) 

19 9 (ఆ. 8, 87.89) 

ఉద్యాన వర్ణనలు వ రాచకొండ ప్పరోద్యాన వర్గనలు (ఆ. 4, 14.10 
శ్రీనాథకృత' రాజోద్యాన వరనలు (ఆ. 4 110.119) 

౯9 

పోతనకృత రాజోద్యాన వరనలు (ఆ. 4, 122.183) 
ఛ్ 

మాలితో(ట వర్దనలు (ఆ. 1. 167.70) 

సింగభూపాలునికో గూడ రాజోద్యానమున కేగిన శ్రీనాథ పోతనలు రొజాభ్యర్షి తులయి 
తదినోదమునకు నుద్వానమును వరి ంచినటు కవి యీ వరగనలను గూర్చెను. ఈ వరన లి వం! ౧ ణు 

అ భావ చమత్కార గర్భితము, రమణీయము. ఈ పద్యములు జదివినవారికివి. (శ్రీనాథ పోత 
నల రుచి స్వభావ తారతమ్యమును స్పష్టీకరించుటకును, తమ వర్ణనా చాతుర్యమును (బక 
టొంచుటకును రచింపబడెనని తోపకపోదు. వీరి పద్యములనుండి ఆద్యంత పద్యములు మచ్చు 
నకు జాపబడుచున్న వి, 

ఇవ ఇవ్వనియొ జవ్వనిందోలి యెలమిమీజ 6 బుష్బ్పవతి యౌటచేభృంగ భోగ్యమయ్యె 
నే తదారామ మారాము నృవతివోలె నలరి ద్విజవాంఛితమ్ము సఫల మొన ర్చ (110), 
క'లిమబ్బు తెరనుండి తిలకించు చుక్కల దొరంగాంచి కనుగీటు తొవపడంతి 
చ శు som ELE] (4 1 ఈ ఇధి 

శ 956 

పియవసనంత సమాగమ వేళయగుట వనవిలాసిని నూత్న యౌవన మనోజ్ఞ 
శోభ పెనుపొంద. దీరై న సొమ్ము (జెట్టి వలపొలయ రాగమాధురుల్ చిలుక 

నవ్వు (418) 
పోతన 3. 

దశపుష్ప ఫలజలమ్ముల నలఘుమతిన్ విశ్వరూపి నర్చించుచు ని 
| శృలవృ త్తి బొల్బుజన్మ సఫలతన్ గనునంచు ననుభవము దెల్చు6 దరుల్, (122) 

అనుచున్ భూరుహనివహమ్మనుదిత జీవితరహన్య మామూ లాగ 
మృ్యనుభూకి బొంది సకలము కనులకు, బృత్యక్ష పజచు(గాడె నృపాలా | ( 198) 
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Rs, | జి 
ప 

(శ్రీనాథుని శృంగార దృష్టిని, పోతన భక్తి వేదాంతద్భషి నీ పద్యములు. చెన్పక 

అ అది వార 

జు | 

చెప్పుచున్నవి, ఇప పుష్పలావికకోడి వీరి సంభాషణలు (5 ॥ శ్ర నందును వీరి దృషి భేద 

అర 2 జ oD ల 
జ | న్! 

న PJ కవి స్వష్టపజచిను. ఈ సందర్భమున వేసిన పోతన యింటి "పక టితొట వరనము 

/ న 021 మరొ). కదగియ మ Pp క 
(ఆ. గ i022) చుం ఆ ట్రానదగియున్నది. ఇందు బెట్లి, గుమ్మడి, చిక్కుడు, వ్ పొదు 

| 
న రుం నజ 

జల డ్ లును, బంతి, కట్ల, సీలాంబరములు మున్నగు పూలమొక్కలను పెండీడు వచ్చిన లక్ష్మీ 
జన్ 

ఖా భె 
స అన 
రచల నర్ తూ కి రూపమున చమరాారముగ వర్ణించినా (డు, పొట్టకన్నె సమరాడుట, 

శ అణి చు 

పిచ్చుకలు ముస్పహాడుల, సీతాకోక చిలుకలు పేరంటమునకు వచ్చుట, రాచగుమ్ముడి పూజాల 
wi ఆమ 

పసియ్గన్నెల. బా, వారాణీ పసుపుదెచ్చుట, గునుగు పూసారసాక్షి రవలజోతి పహారకు లొన. 
గుట, కట్ల ప్లూలే మ కుంకు ంమబొట్లు దిద్దుట, చి ఇ స్కడుతివ ప ందిళ 

పూలపాన్సు వే చెయుట, అలికులవతి గర్భాదాన మాచరించుట మజియు నిర విడలనె తి చను 

గుడుపుట మున్నగు శ్రీల సాంసారిక విషయము లీవర్షనాంశములు. దీనిని లక్షీ శారదల 

దత ముచ్చటింపజేసి వారి భావిజీవితా కాంక్షలను కవి "సూచించెను. శారద మలనల వివాహా 
(aap) 

మీ యాళ్వాసాంతముననే జరుపబడుట గమనింపదగును. మహాకావ్యములం దిటి పెరటి 

తోటల వర్ణనము మృగ్యము. | 

హూ వర్హనలు ;.-- పోతన వివాహ వర్షనలు (ఆ. బి, 21172) 

ఈ వివాహము సంపిదాయ సిద్దముగా సరసముగ వదింపబడినది. 
క్ర 

విసలంభ సమాగమ వర్లనలు ;:___ పోతన విరహ వర్ణనలు (ఆ. 8. 181.176; 265_216) 
పోతన దంపతుల సేమాగమ వర్హనలు ( (ఆ. వ్ 21246) 

పుతోదయ వర్హనలు :__ పోతన జనన వర్గ్షనలు (ఆ. 1. 88-110) 

పియాణ వర్ణనలు :.___ సింగభూపాలుని సేనలు కర్ణాటక పేనలపై దండె త్రివచ్చుటి 

(ఆ. 7. 168. 64) 

రయాదుల రాచకొండ ప్రయాణము, బమ్మెరకు (శ్రీనాథుని సపరివార (ప్రయాణము 
వంటి సామాన్య పంయాణ వర్హనలిం దింకను గలవు, 

యుద్ద వర్తనలు = కన్నడ తెలు(గువీరుల యుద్ధవర్షనము (ఆ. ర్ 1605 81) 

రామరావణ యుద్ధము (ఆ. 1. 85.901 

యజ్ఞవరాహ హిరణ్యాత్తుల యుద్ధము (ఆ. I. 1899) 

ఇవికాక వరాహము, యువక వీరుడు సింగభూపాలుని సేనలతో బోరుట మజియు 

కరిమకరముల పోరాటము (ఆ. 12. 25.85) లితరముళు . 

ఈ యువక వీరుండు రాజసై న్యములకో “కజ్లసాము" సేయుచు పోరాడినట్లు (ఆ. 7. 
20124) శ్రీ ఆచార్యులవారు అద్భుతముగ వర్ణించిరి. ఈ యొంటరి వీరుండు లగుడమాతి 
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నహాయండె మహా సెన్యముతో బోరాడుట మన కాళ్చర్యమును గలిగింపకపోదు. కొని 

రది పోత నకుగల రామాను[గ్రహా పిభానమని యూహింసదగును. అతని కజ్రసొము 

నేరును డెలుప్ప (211. 17 పద్యములు చదువదగినవి. మహాకావ్యములలో 'కల్జసాము' 

వరన మపూర్వము. 

నాయకాభ్యుదయము = కాగవతకృతి స సమర్చణ్ త్సవము. (ఆ, 10. 5165) 

“భావుకా ! సకలరాజన్య లోకంబునకు నీ యకళంక చరితంబు కనువిప్పు గల్లిం 

జను. తమ బిలంబుకన్న దై డె వబలం బెక్కు.వయని గంహింప గలిగిది, దె వభకుని దేవేం 

(ద్రుండేని నిర్జింపలేండను నిజము ౩ నెతీంగిరి.” అను (శ్రీనాథకవి వాక్యములే కాన్యనాయకు( 

డగు పోతన విజయమునకును దత్ర్రత్యర్థులగు సింగభూపాల (దేవేంద్ర) పరాజయము 

“పోతనార్యు( డానందాకు? పూరమొల్క వరదు పాదసన్ని ధినుంచె భాగవతము 

రామ గళసూనహోర మా గంథముసయి నూడిపడెం గృతికొంత ( బెండ్లాడెనన (గ 

అని వర్షించి కవి యీ కావ్యమును మంగళాంతముగ దీర్చెను. 

ఈ కావ్యమునందు పైన దెలుపదిడిన (పాబంధిక వర్ణనలకు అంగోపాంగములుగా 

కథా సందర్భాను సారముగ వెలసిన మనోజ్ఞ వర్ణన లెన్నేనియ గోచరించును. అట్టివి 
కొన్ని యిచట తెలుపబడును. 

పోతన శిష్యులు రాచకొండకేంగుచు మార్గమధ్యమున గావించిన అరణ్య, వృక్ష 
మధ్యాహ్నాది వర్ణనము (ఆ. 7. 88-52) నందలి పద్యము లనేకములు హృద్యములు, 

“గగన మంటప వాహక స్తంభ గణమన సూటినభమ్యునే చూపు తరులు (86) ఆను 

వన వర్తనమును, 

“బడినోళ్ళ: దెజచెడి వడదాక శోషి ల్లి వృక్షళాఖల నహో శ్. పకిచయము (48) అను 

మధ్యాహ్న వర్ణనమును, న. 

“బచ్చల పర్వతమ్మొ ధరబట్టిన చల్లని యాతసత)మో' యను మొదలగు మట్లిచెట్టు 
వర్ణన నలును (AT 48) మతియు 

టో 
యలన్ డొంకలన్నెలి విభిన్నాకృతి నిరువంక లంటుచు దరులెసంగ 

mw ews Goeue oan 

=. భజంగంబు భంగి నుజుకు, విద్యుల్లతాంగి భాతి పరువృరలిడు, శ్వేతవటము. రీతి ( 
ము ప వాహ | వర్ణనములు చదువదగినవి. 
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ఇతర కొవ్యములందు తజచు గనరాని సుందర పకృతి దృుశ్యములు పలుభంగుల 

వర్తి ౦స6 బడియన్న వి. వీనిలో ననేకములు స్వభావ రమణీయములు, సహజములు. బమ్మెర 

వర్షనమునందలి యీ పల్లె (ప్రకృతి సౌభాగ్యమును తిలకింపుడు. 
ae) 

కనను 

“ముత్యాల చెండ్రెత్తి మురిపించు జొన్నచేల్ కర్షక శంమవీందు ఘనతందెల్చు 

బంగారు గొలుసుల బరువుల తలవంచు *వరిలక్షి' పాలేజు వరుసవిప్పు 

డికొండలు చెట్ల( బండించు పి త్రిచేల్ పశుపతిత్వము రైతుసర మొశర్చు 

జంక బిడల (గొ ంచు సాకెడు మొక్కచెల్ స సజ జకొ6ప్త కాంపు చంకపాపలని చూప్క 

సులిపంట పొలాల నాంగేలు చాలు (శ్రీ మహాలక్ష్మియెన యా సీత నేలు 

నేల నవధాన్యరత్న భూషాళిదాల్చి, పాడిపంటలమాల్లై యీ పలై యనంగ.” 
se! య 

(ఆ. 1.87) 

కేసన చేసిన “వియ త్రలమున( బై (డి పండించెడు రసాల బాలలీల'* (ఆ. 1.170) 

మనోహరము. మతియు 

“షూట(దోలు చొకీంత (మొగి దండిడతంతి9 శురితిచేసి పాండెడి చోజకా6పు 

మిరెపతోంటల నలింబెబుకు గాజులచేత6 జిటుకు తాళముగొట్లు చిన్న పడుచు 

వచ్చికన్ లేంగల భరతనాట్యముప9క్క_( బిల్ల గోఏవిని నూ(దు గొల్ల బుడుత 
cc © 

రాతి9ింబవళ్చు విశా9ంతిగానక తో(ట గాపాడుచుండెడి గడ్డిబొమ్మ. 

ససరు చాయలనీను 'మేల్వరి పొలాలు, పచ్చ “మఖుమలు' పట్టు తివాచి గాంగ. 

దెల్లవస్తాలమను దొరపిల్ల లట్లు కొంగగుంపు లాయొడ్ల మధ్యం గనందిడు. (ఆ. 2.10) 

“కణిపియుందాని కంబళి ముసుగుతో నీరెండ (గ్రాంగుచు నిలుచు గొల్ల 

అను వర్ణనల పల్లె పట్టులు నిజముగనే మన కన్నులం గట్టుచున్నవికదా : అంతే 
కాక యీ (గామ పరిసరములందు “గొతైమందగోల, గొల్లిని యాలయు6, బసుల కాలిధూళి 

విసరణంబు, మంచెవారికేక మంద కుక్కలఢాకి ప్రత్యక్ష మగుచుండుననుట కడు సహ 

జము. ఇ'క్లే యీ కావ్యమునందు, కర్షకులయు, తమ మూపుల పల్లకీవయి శశిరేఖవంటి కొడ 
వళ్ళ నెక్కించుకొని పొలము గోయబోవు పల్లెపడుచుల వర్తన లందందు సందడించును. 

మటియు 

“వారుని పేరురమునా నలరారు ముఖసీమ( బన(్రాళ్ళు ఫణులయి 'పెనంగులాడ 

క ఉర శి «ow 44 ఈ శశ చిక 1 

నురువుల వెలార్చు క్షీరాబ్ది తర(గలనంగ (ఆ. 2.157) బరువిడు (శ్రీనాథుని బండి 

యెద్దుల వర్ణనము ముద్దు లొలికించును. 
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ఇట్లి నిసర్గ వికృతి వరనములేకాక కవి యిందలి స9ిధానాప్రధాన పాతల రూప 
జ ౧ ౬9 

రేఖాదులను కన్నుల గట్టునట్లు వరి ంచేను. చిదానంద యోగి (ఆ, న, |. (శ్రీనాథుండు 

(ఆ, A025 7. 218) పోతన (ఆ. శీ 63, భికుకు(డు (ఆ. ర్ 288. 81), భూనురు (డు 

(ఆ. 6.1281. మున్నగునవి యట్టివి. శ్రీనాధుని రూపవర్ణనము వెనుక తెబపబడినది. ఇక 
ol 

వీ భికుకుని వీక్షీంప్పడు. ఎంత దయనీయ ముగా నున్నా (డో | 

“శెగమాసి పిటగూడగు తలంగల చింపి గొంగడిలో శని గూరుచుండ. 

బెరిగి పెన్ఫూలిగా బర[గు మీసముల గడ్డముల నంటుకొని వంటకము మెటయ 

గడుపుమంటకు( దా9వు గంజిచుక్క_లురాలి పొట్టపై ( జారికల్ కట్టి మెజయ( 

జీర శే బల్పడి మాసి చిల్లులు పడుగో చి వేనోళ్ళ దై న్యమున్ విశద పజుస 

వెంటబడి పిల్లబునురాళ్ళు వి విసరుచుండ( గొసరి మొ9క్కుచు, నెగ౧బడు కుక్కదాడి. 

దద్ద( దప్పించుకొనుచు, జేత నొకచిప్ప, పేలికలు (వేల్మొలను వచ్చె భికువాకండు” 

ఇట్టి పద్యములందలి వాక్చితము అనేకములు. వీనిని సిసిద్ద చిత్రకారుడు కొండవలి 

శేషగిరిరావుగారు తింవర్ష చితీిములలో వాగీసినారు. కాని దివ్యా భావముచే చితింప 
బడలేదు. పోతన యీతని నిరుపేద తనములో గాంచిన బహ్మత్యమును (౪. 9.264) 

గాంచుడు, 

“కనవశమ్ము గాదీతని గతిదలంప( 

స్పవళము గాదీతని స్పితినిగాంచ 
నితని లక్యమ్మునిడువార లెవరు గలరు 

మానినీ | తా నికండు నొక్కమానవుండె” 

కనవశముగాని గతి చెప్పతరముగాని స్థితి, నెవరు లక్ష్యమున నిడగలరు. ఇట్టిండు 

మానవు డెట్టగును. ఇందు పర(బ్రహ్మత్యము ధ్యనింపజేయు వైఖరి (ప్రశంసా పాత9ము, 

_ “*కరితు ధూమములమా(గి కడు చెమర్చెడి మేన వెలిబూది పూతలు మలుగు సూప 
44 #4 స 6593 శిత చి ఛఈళ 4 “oe 

తే. కుశలు సమిధలు కట్టగా. గూర్చికట్టి చంక నిజీకించి బ్రహ్మ తేజంపుం/గళలు 
దాంగక మొగమ్ముపై నాపై తాండవింప దరియవచ్చెను భూసురవరు( డొకండు.” 

అను భూసుర వర్షనమున బిహ్మవర్వన్సు తొణికిస లాడుచున్నది. ఆపే అష్టమా 
లో శారద సీరుదోడునస్పటి రూపచిత 9ము (౧. ర 222) సద్యము తిలకింపుడు. శ్వా న Fae 

“కంకణ కింకిణీ క్వాణరయుణం కృతుల్ గిరక గానములకు, స్వరము లల్ల 

మంజుల మంజీర శింజాని నాదముల్ జలఘటమ్ముల దా(కి జగడమాడ 
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కాంచీగుణాంచిత సంచల త్తనుమధ్య మసియాడు చే(తారిడు ననుకరింప 
(నం సదుతుంగకుచాంహో న త్రరీయంబు బు [సవదంబు పాతచిత తము రచింప 

బర ఒధ అధ ఇ & జ్య 2 వరి స mp Ch అగ ఈ ఇ చీ శ్వా | | జ భంషఘర్మంబు మౌ క్తికవృ్మషి: గురియంగాాలు బసలమెం డివియ సోలియాడ 
| ఒడ కలో ఒ/ న! ల న ముర ల ల జ [షాక కక్ 

కరయుగముజంట నాగుల సరనమాడ జలము: జేందె నులాసాతిశయము మెజయ 
తూ భా 

ఆంధ్భకావ్యములయం దిదియ నొక యపూర్వ వర్షనము, 
శ 

ఈ విధముగా నే కవి యిందు అఆంగడిక తె 'ఆ, క. 24, కళావతి (ఆ. 7.308), 
వ. 

మోహిని Pa 11. 122.24 మతియు 185); టా స్తం వ వర్షనములనుగూడ చతురముగ 

జ జాట్ | 

మీనంబు పొలసుల  చున్వీడి సి గతంగాంచ (దాసీలేమ కనుల. బడియె 
యఖ ల 

కిటి యామె మైళాంకి ఘటియింస స్వర్తిష్కవరాహగా మారుజన్మమె తె 

హరి సర్వభూత దయాభ్యాసమునకు నీ పడతి లోనికివచ్చి నడుముగశై 

వామనుడు మెడంబడి ధనస్వామి యయ్యె, రహిని రామతఏయమ్ము సీ రామ రూప్ప 

బూని సుప్త పంచశరు.( (డబుద్దు( జేసె, ఘన జగన్మోహనాకృతి(గల్కి యిదన.” 

ఇందు కవి చతురముగ దశావతారములనుగూడ స్ఫురింపజేసెను. వ్యక్తుల రూప 

వర్ణ నమువలెనే బాల్య, యౌవన వారక్యొది వివిధ వయోదశలును నిందు వర్ణి తములు. పోతన 

(ఆ. 1) ఢ్రీకృష్ణుల (ఆ. 12) జాల్యవర్ణనము, కంచుకి (ఆ. 1), వార్తక్య వర్ణనమును 

మతీయు శారద (ఆ. 8. 202.206, రుక్మిణి (ఆ. 12) మున్నగు యౌవన వరనలు 
\ అ 

పేర్కానదగినవి. 

'ఆతిబాల్యమున భూమి నడుగిడలేకుంటి వ వార్హక్యమున నై వణలుచుంటి' (ఆ 7.79) 

అను పద్యమున బాల్య వార్లక్యములకు సామ్య మరయబడినది. ఇట్టి వర్తన లింతకు 
a) 

బూర్వము లేవనరాదు. ఇ(క శారద నూత్న యౌవన వరనమును బరామర్శింపు (డు. 
rian 
ee 

“నివ్వాళు లిడ(6గ లజ్జకు న నవ్వనిత విలోల మోహనాక్షులు, మేనన్. 

జవ్వనము నిండుకొ న, నెద బువ్విలుని శేదొ. కొట (త పూర్ణంబయ్యెన్.” (202) 

ఇందు శారద యౌవనోద్గమము చక్కని ధ్వనిరూపమున బిస్ఫుటము చేయబడినది. 

ఈ వర్ణన మెంతయు నౌచిత్యవంతము. దీని తర్వాతి పద్యమును నికే యంగాంగ వర్షనా 

రహితమయ్యును, శారదయొక్క. సకలాంగ సౌష్టవమును వయోనుసార భావపరిణతిని, ఇంగి 

తజ్జతను వాచ్యాతిర్నిక్త చమత్కార మార్గమున ధ్యనింప జేయుచున్నది చూడుండు.. 
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శే. “చిన్నతన మల్ల జాజుటన్ సిగుమీజె(, బరికిణీ చీరగా మాజి సయ(ట(గోరె 
(౧ a 

ఆడమగ భేద మేర్చడె, నంతకంత'కే మొ తెలిసినట్టులు భావ మెర్పడియెను,” (200) 

ఇటి ధ్వని పరిధాన రచనతో గూడిన పట్టులిం దింకను ననేకములు కలవు. ఈ కొవ్యము 

నందు వీరు సచేతన వ్యకు ల యనురాగమునేకాక, తిర్యగ్గడములగు కపోత మిథునములయు 
(ఆ. 8100), వ్యక్షలతాదులయు ననురాగమును (ఆ 8. 20714) కూడ  నిపుణముగ 

ఈ కి9ింది పద్యములను బరిశీలింపుండు. 

"ఆంతికమందు( బుష్పవతియైమను కమ్మని కొమ్మయెన చే. 

మంతి పడంతి వక్షమున మెకప్ప బంగరు బొంగరాల గి 

లింతలువెటి, చెక్కిళుల గిల్లిన బాలురిపించు జొన్న బా 
ft టు ౧౧ ta 

లెంతల( గౌంగిటన్ బరిమళించుచు వీచెను గమ్మ తెమ్మెరల్.” (207) 

“చిన్న తనమింక విడకయొ సిగ్గుమెయినొ వచ్చుటకు( జిక్కు.లిడు లతా వనిత (గాంచి 

సూటినడయె తెలియు వృక్షసుందరుండు మునువెనుక దోంచక నిలిచి ముగ్గు 

డగును,” (212) 

ఇవికాక యిందింకను కమ (ఆ. 5. 187.44), సంకారింతి (ఆ. 9. 841047), వేట 
(ఆ. 10. 828%), స్త్రీలవేణి (ఆ. 7.811), వరాహ (ఆ 7.226), యజ్ఞవరాహ (ఆ 11. 
185-06), అశ్వగమనము (ఆ. 9. 159.62) మజియు కీరరాయభారము (ఆ. 12, 28144), 
రుక్మిణీ సం దేశహరణము (ఆ. 18. 251.275) వంటి వర్ణన లెన్నియేని గలవు. ఇవన్నియు 
వేనిక వే మనోజ్జములు. తజ్జులగు రసజ్ఞాలే వీని రసవ త్తతకు బాామాణికులు | 

ఇట్టి లౌకిక వర్ణనములనేకాక (శ్రీ ఆచార్యులవా రిందు కథా సందర్భము ననుసరించి, 
అలౌకిక వర్ణనము లనేకములు సోత౦, వర్ణన, ఉపదేశాదుల రూపమున సంధానించి తమకు 
గల వేదాంత విజ్ఞానమునుగూడ  ప్రికటించి యున్నారు. మృత్యు స్వరూపము (ఆ. 8. 
క25_95). మానవజీవిత న్వరూపము (ఆ. 6. 67.75), జీవితమునందలి సుఖదుఃఖములు 
(ఆ. 8. 22732), దుర్గాదేవి పార్గన (ఆ. 8. 12688), తిరుపతి వేంకకేశ్వరస్తుతి 
(ఆ. 8. 28442) రంగనాయక సోత 9ము (ఆ. 9. 26163), భాష్యకారస్తుతి (ఆ. 9. 
268.77, గోదాస్తుతి (ఆ. 27986); చిదానంద గురుస్తుతి (ఆ. 6. 2840), (శ్రీరాముని 
విశ్వరూపము (ఆ. 5.88), ఈశ్వరశ క్రి (ఆ. 8. 169.72); దశావతారములు (ఆ. 7. 256 
వచనము ఆ. 4. 289, గేయము) మటియు భాగవత తత్వోపదేశము (ఆ. 6. 51.70) 
భక్తీ స్వరూపకథనము (ఆ..6. 188-190), శ్రీ చకుడు పరిక్షిత్తునకు జేసిన జ్ఞానబోధ 

bh. Cig 

«LU 95118), మున్నగు వానికి సంబంధించిన వర్షనలన్నియు భక్తి, జ్ఞాన, వెరాగ్య 
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(పబోధకములయి యొప్పారుచున్నవి. అతిగహనములయిన వేదాంత విషయముల నీ భాగ 

ములం దాచార్యులవారు సరళ పద్దతిని వర్తించియున్నారు. వీనిలో గొన్నింటి రచి 
ఎను గూర్చి మాత9ము రండు మాటలు, 

మో 

నా విధాన 

[9 శ చిదానంద గురుస్తుతి నీ కవివరు(డు సంస్కృత ్లోకములలో రచించెను. ఈ క్లోక 
ములయందు గురువునకు తింమూర్తుల సామ్యము శేషకూపము ఎన ది? ఇవి 

యీయన యుభయభాషా కవిత్వ దక్షతను నిరూపింప జాలియున్న ఇస్తా భోగినీ నాట్య 

మన దశావతార, రాధ పాతాాభినయము నద్భుతముగ వర్తి Nea యా సందర్భమున 

వీరు అష్టపదుల ఫక్కికిజెందిన లయతాళ యు క్రములగు “పదము*లనుగూడ ర చించిరి. ఈ 

పద్దతి యాంధ్ర కౌవ్యములయందు నవ్యము. కళికలు, ఉత్కళికలు, రగడలు, వన్ని 

వి ణే వృత్త త్రములను వాిసిరి. వీనిలో 'తొహరి అనునది పూర్వ కావ్యములందు గన 

వీరు “మంగళ మహాశ్రీ' వృ తమాలిక నొకదానిని గూర్చిరి. ఇందు వీరుస న్వతంతంచి 

“పాసయతి'ని విశేషముగా పాటించిరి. కావ్య మంతయును బా్రిచీన కవుల ఒరవడిలో 
బౌ9ఢముగా రచింపబడినను, (థ్రీ కుకు (డు పరీక్షిత్తునకు జ్ఞానబోధయందును, నారద హిరణ్య 

కశిపుల సంభాషణమునందును, వీరు చక్కని సరళశై లిలో “ఆటవెలదు' లనేకములు వేమన 

బాణీలో హృద్యముగగూర్చిరి. మచ్చునకు కొన్ని పద్యములు, 

“నాల్లు నాఖణుండి నాశమౌ మెనికై సకల సుఖవనతులు సంతరించు 

న దైకొంపనెంత దిద్ది తీర్చిన నేమి 'వెడలుమనినదినము విడువ వలెను.” (ఆ. 197) 

“తనకు డెలియనంత దై వంబెలే(డని వచ్చినట్టులెల్ల వాగుచుండు( 

బురుటిబిడ్డ యయ్య నెజు(గని మాతాిన జనకునునికి యెం దసత్యమగునె ? 
(ఆ. 10.107) 

“జాను ముందు పిదప. ద _త్వమ్మనెడి సూక్షు లాత్మసౌఖ్యకరము లవనినెందు 

శాంత సత్యశౌాచ శమదమా చరణలు, దుర్చలత్యమునకు ( దోడు సఖులు.’ 

(ఆ. 1.219) 

“ముల్లు పెణీకివేయ ముల్లు కావలెనని యగ్నితోడ నగ్ని నార్చవశమె ? 
ఒక్కసూ[(త మెప్పు డువయోగపడదిందు. సాధనమ్ము గొందు9) సమయ మెజీి(గి.” 

(ఆ. 11226) 

ఈ విధముననే యీ కవి యిందలి యనేక కథలలో ఆటవెలదులు, గీతములు, కంద 

ములు అధిక సంఖ్యలో సరళశై లిలో రచించిరి. ఈ కావ్యమునందు 7, 9, 11, 12 ఆశ్వాసము 

లలో వీరు సుమారొక పది వచనములను రచించిరి. ఇందు కొన్ని చిన్నవి, కొన్ని పెద్దవి, 
కొన్ని (పొఢ సంస్కృత సమాస ఘటితములు. మథికొన్ని అల్బ సమాస యు క్రములు. 

ఈ వచనములను కథాకధనముకం ఇ వర్ణ్లనలకే వీ రధికముగ ను? యోగించిరి. ఇందలి ప్రతి 
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వచనము నొక ప్రత్యేక శె లిలో నడచినది. నన్నయనుండి చిన్నయ వజకుగల భిన్నవచన 

లుల నిందలి వచనములు తలపించును, నీనిలో భాగవత రచనాహేతు వివరణము 

(ఆ. 7.11) గల వచనము మజియు_ (శ్రీకృష్ణాంతః పురవగినము (ఆ. 12.658) గల 
వచనములు 20 సంకు లకు మించు ఏకైక వాక్యములు. అలతియల.తి వాక్యములతోడి 

వచన రచనయు గొన్నింటగలదు. మొత్తముమీద నివి యీాకవి వచన రచనా సామర్థ్య 

మును దెలుపజాలియున్నవి. 

ఈ కాన్యమునందు కొంత కథను ఆచార్యులవారు చక్కని సంభాషణలతో నడిపించిరి, 

దండనాథ పోతనల సంభాషణము (ఆ 7. 16797), శ్రీనాధ పోతనల సంభాషణలు 
(ఆ. 8. 110.46), నారద హిరణ్య కళిపుల సంభాషణము (ఆ. 11, 210-28); మున్నగు 

నవి కొన్ని యుదాహరణములు. ఇటి సంభాషణలు సరసములగుపేకాక ఈ కావ్యమున రీతు 
అనుగూడ వెలయించిన వనవచ్చును. భోగిసీ నాట్యవర్దన మంతయును ముఖ్యముగా నాటకీ 

యత కుదాహరణము, ఆం|ధ్రకావ్యములలో నాట్యవర్లనమిట్లు హృద్యముగను దీర్హ ముగా 
వర్తి ంషబడిన ఘట్టము లరుదు. పా9చీన కావ్యములలో గొన్నింట రంభాదుల నాట్యము 
సూచింసదడెనేకాని వర్తి ౦వదిడినట్లు లేదు. సింహాసన ద్వాతి9౦ంశికయందు మాత9ము 

8 

(3 

కొజవి గోపరాజు రంభాదుల నాట్యమును కొలది పద్యములలో మనోహరముగా వర్తి ంచెను. 
ఆధునికులలో (శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు “శివతాండవ మను గేయకావ్యమును రచిం 
చిరి. కాని యిది ప్రత్యేకముగా శివతాండవ వర్షనమునకే యుర్రేశింపబడినది. కవిసామాట్లు 
గారి “కిన్నెరసానిపాట'లో నదీకుమారి నాట్యము వర్షితము. కర్పూర వసంతరాయ'లను 
గేయ కావ్యమునందు శ్రీ సి. సారాయణ రెడ్డిగారును “లకుమాదేవి” నాట్యమును కావ్యమున 
సరసముగ గూర్చిరి. భోగినీ నాట్యమును శ్రీ ఆచార్యులవారు మహాకావ్యములో జేర్చి కడు దీర్ల 
ముగను శా స్రీయముగను వర్ణించియున్నారు. మహాకావ్యములలోని నాట్మవర్హ నకిది మకుటాయ 
మానము. ఇది ప్రత్యేకముగా నెంతేని వివరింప(దగినది. ఇందు కవి యనన్య సాధారణ - 
పృతిభ విదితమగుచున్నది. 

ఈ పోతన చరిత రిమునందలి వర్ణనలు శబ్దారాలంకార విలసితములు. శద్దాలంకార 
ముల వృత్యనుపా్రాస, అంత్యాను పా్రాసములు, యమక శబ్దశ్లేషలును, అర్జాలంకారములలో 
ఉపమ, రూపకము, ఉశ్సే9క్ష, స్వభావోక్తి, ఆర్థశ్లేష, అర్జాంతరన్యాసాదులు కావ్యమునకు 
విశేష శోభను సమకూర్చినవి. శబ్దచమత్కారమో, అర్హచమత్కార మో, భావచమత్కార మో 
సర్వత వెల్లివిరియచు నీ మహాకావ్యము 'పితిపద్య చమత్కృృతి'తో నొప్పారుచున్నదనిన 
నతి నతిశయో క్తి కాజాలదు. కవితాథార నిర శ మై, మృదుమధుర పదసమాస బంధమె, లోకో క్తు 

దాని దా దానమ్ముగా గాంచి ౧౧. (ఆ. 1221) 
కనముమించు నాకవనమ్మన' (పీఠిక. 80) 
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“తోరణమ్ములు లేమి తోరణమ్ములు సల్సి* (ఆ. (ప్ర 

“వాలమ్ము వాలమ్మువలె( దిప్పియాడుచు' (౪. 7226) 

శేష 2: మమును జేరు చోరుంగని తద్దయు సత్వ స నముద్ధ తిన పదోదమిత రజమ్ము 
9 ] గన. 

నంటక ప్రధావితులై చనుడెంచి ము కసంగమున( జరించి మాతృ ప 

కంజములన్ స్పృశియించి ముక్తులొ సు గ త సిద్దులందరొ కొ, చోరవళం 

గత బుదు అెందటో.” (ఆ. 118) 
a] 

ఇందే తఅమ_మును జేరుచో అని విడదీసినపు డిచ్చటి అర్హశ్లెషకూడ 

దీ పి పిమత్ __ కావ్య, అనియు, ద్రీ పి. మళ్కావ్య పతారిలని విజుప్పలు, కావున 

శణార ద్వివిధ శేషలు. 
విఖ 0 

“తెలి గగనంపు( బయ్యెద నదృష్ట సయోధరయె వ. టి (ఆ, 72194) 

“నగరువునకేని దోంహ మొనగూర్చుటకై మనమం దొకింతయున్ 

3 

'వెజవడురాజు,..4469*: (ఆ. 4.19 ల 

అలఘుదోషాతిరే రేకమ్ము కలననెప్పు డంతరించును రాజత్వమవ వనియంచు(ఆ, S117) 

ఉపమ :._"తనువంటు చాయపోలిక వెనువెంటం బయలుచేజె విబుధగణమ్మున్ ” (ఆ. న్. 

కురిసిన మేఘ మై యరసికుంబల్( డెల్ల మొగమ్మువై చె 2 మేల్లురులవి “(ఆంగం 

"వెనువెంట ( దాను పోతనయువచ్చె( గర్మవెనుకనె  కానమ్ము (గాలుకరణి 

(ఆ. 9_63) 

"చేకటి నొదిగిన శిశువటు చీశటిలో( బడుచు నిదురంజెందెను జగముల్ = 

(ఆ. ౪ ఫ్ర 162) 

“బిహ్మణ్యులట్లు హసింతురప్పడె” (ఆ. 8.148) 

'నయసొక కోడె [త్రాచయవలె వచ్చి' (ఆ. 710) 

రూపకము: “ధాతిఫయై సస్యసంతానమ్ము నొడి (గట్టి జీవన సన్యమ్ము( చేషికుడిపి.' 

న (ఆ. 2129 

“వింత సింగిణిరంగుల పె్టెవిప్పి, యాకసపు( బక్ళెరంబున నరుగ(దీసి 

(ఆ. 2,65) 
“యామినితీవ, దాని కొనలందున జుక్కలురేప్పరా త్రికిన్ 'మోములువిచ్చుచున్న 

పపిమొగలు, ళో (ఆ. 8.197) ముగ్గరం 

“మబ్బుకన్నియలు చెల్వంబొప్ప(గా తారకా తిలకంబుల్ ధ[ియింప'(ఆ.4_] 12) 
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“రథము మందరముగ రాజన్యజలనిధి మథనపరచి జయము మధుర సుధగ 

సె న్యమునకు (బంచి సరసిజాలయగాగ హరి విదర్భతనయ నసహరించె” 

ఉ(శ్రేక = మధురసాభోగ హమకుంభముల పై న నీలమణి పాలికల మూ(శగాల 

నన(గ( దమ్మిమొగ్గలపై వలు తుమ్మెదలును బద్మినీకుచ చూదుక ప్రభల 

జిమ్ము. (ఆ. £110) 

“ముకుళముద్రల భుజలతల్ మొగ్గదొడుగు 

బూర్జ్ విక సితముద్భల( బూలుపూయు 

వంపులగు వేళ్ళ బూరేకు సొంపులీను 

క్షితి గదలియాడులత యీ నెల(త యనంగ.” (ఆ, 4.248) 

స్వభావోక్తి :_ “తలల గొంగడి ముసు(గులు వెలు(గ 

ముడుత గట్టుకొ నిన చేతుల( దమ కట్టలూని 

గద్దువలకాని యట్టిటు( గదలకుండ 

ఆలగొని నిల్చిరచటి గోపార్భకులును.' (౪. 814) 

'మెటప్పటీకల నిండు మెడ ముందువెన్కకు గునిసియా (డగ 6 దోడ(గూడి నడచు' 

(ఆ 8 [00 

“సిగ్గు వెనుక కీడ్వ ( జెలినెందు (బ్రేమంపు( గాంక్షముందు నెట్ట గల(త (జెందు (ఆ, టీ 

“జొడించిరీ మడిపంచెల జోడించిరి కేల్విభావసున క్రడుకులకున్ 

“దొడుంచి గుడముని(క నోరాడించిరి రుచికి శిరము లాడించిరొగిన్.. (అ. (00) 

అర్థాంత రన్యాసము వ 
ధి. 

_“సంకునంటోయ. దీర్ణమయి సత్క్బృతిం గాంచదె కూసనీరమున్ (ఆ. 18). 
"ఏమి సేయంగలుగు నాడ డింతకన్న ? (ఆ. 9-50) 
“నిండ ముని(గిన( జలి యింకనుండ గలదె ? (౪. 4.106) 
'భువి బాలవిఘాతికి శేయమబ్బునే ? (ఆ. 7.70) 
“భాగవత పాణితో(గాని పనియు( గలదె ? (ఆ. 8_ 49) 

'ఏనుంగు లెక్కనై నబుణ మేకుల రాటముతోడ'( దీజునే ? (ఆ. 8.122) 

అంక్యాన పానము =... 

వేదనినాద సారముల వీనుల విందిడు తేనెతేటలో 
| థ్రీదయికా మనోహరుని చిత్త మెలర్చెడి పూలతోటలో 

మోదత( జేతనోద్దరణముం బి బొనరించెడి పె(డి కోటలో 
గోద రచించినట్టి యదు గోపకుమారుని. బాడు పాటలో. (౪. 9-288) 
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“పాయక సేయు 3s తెల్లుల తపమ్ముల పంటి మహాం ధభారతీ 
స్కీ 

సీంయ పదోల సద్వలయసింహన దజయ ఘంట సాహితి 
గా జ 

'పేంయసి కావ్యలక్మీ కను వేసిన చక్కనిదంట, పోతరా 

జ్రాయకుండంట యెల్ల కవినా యుల సత తి 6గొంట గోద్యమే. క్ (ఆ. 9.93) 

ఆత్ర త్రమర్ గుండె భొతన్న కప్పుడు (el, “నిన్ననే పోయినది 

ఒఫ్ పటు i cD he న్ా. జ (మరణించి నది) యన న్: జిన్నవో యి" (ఆః చెంపంగొట్ట దాంగంగవ చ్చు చి చేకటి 

(ఆ_క్_ 6). ఓ యనిన నా యసరాని' (ఆ-5-153) “శెండంచుల కి త్రికో(త' (¥2289), 

“కన్నుం బోగల్లునంత కాటుక తగునే (ఆ ~Of0l 1), తేళ్ళుపాములు (వాకినగతి (ఆ. ~d_227) 

కజవున వాంతి (౪ 52617 గ ఈ మురిగు గుల్లయయ్యె (ఆక, “బాాహ్మణస్యక్షణం 

కోప'మ్మని (ఆ. 1.268), “బెండ్లు డేలను వాహినిన్ గుండ్లు మునుగు (ఆ 7.262), 

మణీనా వలయం వలయెనమణి' (అజ. త్యాగవ రనల నచ్చో( జూరుకుంజెక్కి 

(ఆ. 7 ర. “ఎదగాలము గు చ్చిన లు” (ఆ-8_10), “ఈ సంసారము పండ్రులేని పులి” 

(el 21, “వితొక టిడిన( జెట్లొ కటి మొల్చు నెటుల్" (e815), మొదలే మొగు 

రము లావన(దుదు దూలమ్మనిన నిజము దోచునె ? (ఆ-రీ_! 15), “పాలపుంగపె తా గొడలి 
షక్ శక 

స లప ల నన్సి౦టి. గూల్మినటు' (ఆ._కీ_251), “పంగువు పెకి గ పొట్ల(జొచ్చి, కులప్పు( గెల నన్నింటి. గూల్చినట్లు ( PD ంగువృ పెకి గంగ 

యరుడెంచినడి' (e210) 7 గాంజ దుర్వన్న్ ఘనతులస ప సర హా ము (ఆ. mde 159) ఇటి 
జ 

వింకెన్నియు[ గలవు. ఈ కి ంది సద్యమున సామాన్య నుడి కారములేకాక తెలంగాణప్పు నుడి, 

కారముకూడ కనవచ్చును. ఇది లోభి, భిక్తుకునితో పలికిన 

“కుక్కను బిల్వనా ? యనుచు. గోమటి యొక్క(డు వచ్చి, తాత సొ 

మ్మ్క్కడ దాచ బెట్టినటు లేమొ పదేపది “బుక్కెడేయి కా 

లొక్కెద నవ్వి యంచు నిలుముంగిట+ బాతినయట్లు లుంటి, పొ 

మ్మెక్కడికే న కటంచు బిగయించుకొ నెన్ దలుప్పుల్ ధడాలనన్.” (౪.9188) 

ఇస్తే యీ కవి ఇల్లెడు రాజులు, చౌకోసులు, బెక్కొాను, పలుగాండ్లు మాినుకాయ, 

పిడుకగూండ్తు, ముండ్రదడులు, పలుకాడి (= మాటలాడి), సాపడబిల్చు, ఆన్నముంచు 

(= అన్నము వడ్డించు) మున్నగు పదములును మజీయు చివ్యతిండి. బాసవాలు, విడుపు 

విడిది, నిరావారి, తీవంచ మోములదిట్ట చేపట్టిన జాణ,. ఇవము సూడును నెలయున్ జత 

కనుల జేయు వేలువు, కడుప్ప బంగారు బొక్క_సముంజేసిన మేటివనిత , కరువలి చిజుతగమి 

చెజుప విరియు నెటికురులు, నగవుల నొక్కులుదేలు చెక్కుల వా9లివేల, వంటి అచ్చ 

తెనుగు పద సమానముల నందందు జక్కగ బియోగించెను, 
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చమత్కృతి :_ “నన్నయ్యవి తెలియమనెడి నన్నయ నెంతున్ (పీఠిక 20) 

“ఆకయగం కంటిపాసంయడే యనంబడుచును 

సరసగతి రామచరిత కుత్తరము వ్రాసె ' (పీఠిక 24) 

ఆరయ క్రంకటి పావండనియు, ఆరయగం, కంటిపాప(డనియు చమత్కారము, 

ఉ తర రామచరితము వా సెననుటకు రామచరిత కు తరము వా సెననుట చమత్కారము, 

“ఎవడు రామాయణ కల్పవృక్ష వినుత కాండాలి 

దివికి నిచ్చెనలువె ఇ యమరకనిమతిన్ దెణచి రాజని వెలింగో (సరిక 80) 
య 

సంరానికి నికెనలు, తెజచిరాజు అను రెండు నవలలిందు జేరొ)._నబడినవి. ల చ ర 

“విపంచి గరశాఖల మీటుచు దూరమే(గు నమ్ముని(గని శారదాభంమని, పూర్త విధుం 

డని, శారయంచెదొ ధ్వనియని, శూన్యమంచు నొగి( బల్కిరరి విష్ణు పడాలయస్టితుల్ ” 

వీణ వాయించుచు గిమక9మముగా చారదు( డాకాశమున నదృళ్యుం డగుట యిందు 
చమత్కారముగా వర్ణింపదిడినది. 

“పూరిగుడిసెలెక్కి. పొయిరాజెనని యగ్నిసాకి( బల్యా 

ధూమ సంఘమొకటి.... ..(ఆ-1=866) 

"కాసులయాస మానమును గంపల గాసము జేసికొందునే ? (౪.2.99) 

పాదరసమ్ములు సొమ్ము లిమ్మహిన్ (9.2222) 

మబ్బు పచ్చికడవై తోచెన్. (ఆ_9_187) 

“కకటిక్రే నొక్కటింగూర్చు నొక్కటియగు, లేక మూ౮డేని యగునని 

లోక మెజు (గ గాలు సేతుల (వేళ్ళ లెక్కనిడమడచి, యురక సరిదిద్దు 
గణీతశాస్తో క్త విధికి? (ఆ.9.285) 

మల్లన శిశువు గణిత శా ప్రమను సరిదిద్దు చున్నట్లు కవి చమత్కరించెను. సామాన్య 
గణికము సనునరించి 'ఒకటితో స నొక్కటింగూర్చ' రెండగును. కాని మల్లన గణితశాస్త్ర 

పర్తికారము ఇది ఒక్కటి. యగునట, లేదేని మూ(డగునట : భార్యాభర్త రలను గూర్చుటకు "ఒక్కటి చేయట'యన 

aw wom 
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గీ. నాతి కలకంఠ రుతము సన్నాయి(బాడ, లజ తెరసటమగుచు విలాస మీన, 

బ్రణజయ సితదృ[క్పుభలు తల(బా9ిలు వోయ నారి నృపతి మనమ్ము లగ్న మ్మొనర్చె. 

(౪.3-_306) 

ఇందు భోగిని సింగభూపాలుని మనస్సును లగ్న మొనర్చిన విధము వై వాహిక సంప్ర 

డాయముకో జమళ్కారముగ వర్ణింపబడినది. 

“వనిత యర్జాంగియయ్యు నా మనసు నేచు( 

గుడియెడమ పార్శ్యముల కింత తచొడమదేల ? (ఆ-$-£24) 

ఇందలి శబోర చమత్కారము స్పషము, 
అథ హరం 

“కవుల కోమల సతీ హస్త పాశ 

బద్దు డై ముక్తి గనె మారు బారినుండి. (e321) 

బద్దుండగుట, ముక్తుండగుట అన రెండును పరస్పర విరుద్ధ భావములు, పీనినీ కవి 

'బద్ధు(డై ముక్తి గనె'నసీ యేకత౦గూర్చి చమత్కారము కలిగించెను. 

కసం ఫ్ర [ అగా ర వ్ స్తే | స 4 95! 
అన్నపూర్ణా మనోహరు(డని ఎర్వడ్త్ కాశివిన్సయయింట గంగద్రావ. (e321) 

ww #4 + ఇ ఈ 

ఆను సీసపద్యపు తక్కిన షపాదములలోవి కూడుగుడిచి, పడముపాడి మజీయు వేంకట 

రెడి రొక్కమునకు వడ్డిగట్టి, యనునవి కడు చమక్కారముగను విశేషార్హ వంతముగను 

గూర్చదిడినవి. “కాశి విససయయింట గంగదాగవి' అనుదానికి కాళికేగినవారు గంగ 

దావుటయను నాచారమును మతీయు సీశ్వరు(డు అన్నపూర్ణా మనోహరు(డేకొని స్వయ 

ముగా నత. డాదిభికువు గావున నతనియింట గంగకం ఇ మిక్కి లి యుండదనుట విశేషము. 

జగ్గన్న అన్నసత్రమున కులభేద మెంచబడదు కావున నచటి యన్నము కేసనకు కూడుగుడిచి 

నబ్లయ్యెనని చమత్కారము. వేంకటరెడ్డి యచట తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి ఈయన 

భక్వు లనుండి రొక్కము మిక్కుటముగ గడించి రెడ్డి దొరయై కొండెక్కి. కూర్చుండెనని 

చమత్కృతి. 

“రామభక్తుండె హనుమండు రా(డదేల, మార భక్తుండై తలకిగిందు మాజీపోండె 

రామయను శబ్దమున కెందు రమణియంచు, నర్తము వచింసండే శుకునంతవా(డుో 

| (¥-_4_165, 

ఇందు రామ శబ్రములోని అక్షరములను వ్యత్య స్తముచేసి చమత్కారము కల్పింన 

బడినది. ఈ |క్రిందివికూడ నిట్టి వే. 
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'జుక్షను గసాయి కిత్తునం చాడితప్పు మఖము కంది న మీదైన ముఖము. ముఖము” 

(ఆ- 9115) 

శీపతి 1పజాకంట కతఃము వహీంప ప్పరియె ఈ తలకి |ందులె లె రిపు సరణివజలు.” 

(ఆఎ$ీ_117) 

| ల్ ళ్ అన్ ల ఒల్లో అభ జర్నో టు ని ఇ నశ. ఈ కిరెంది పద్యములలో నాశశళవలను బహు దమతారముగను సాలంకారనుగను 
ణీ 

౫ fe జ చై 
వి రసదియసుడు. 

ఇ ఫు జ లీ ఇట తాల ల యా క అ కరా ఇగో శ తన టో ఆఖరి క జరి సాహ న. a 9 

మూడు వ న్ వటం ల నక. యం వాలు ఈలి డల ఓ ai tad టో ర్కళ అదు బెల ణి. 

టి 

శకాలు ద గద జం డి మాం. న wth es ఆం అకు నజ ద స్య స్రీగడ్ర్డ త్రీ 
హమ 5 Fn NOME, ము Yea WCDI లి EI 

తయా 

మూకుళుల దూసి, ముక్కంటి ముద వేసి, తీరము [పసాదమని యిందు దింపి వరా? 
న ద గ్ల 

( ఆఎక0 10170) 

పృస్పలావిక నర్మోక్తులు చమత్కార బంధురములని చెప్ప నవసరములేదు, 

'దండయిద్ది యెవరి దండ. జెల్యారునో య యటివారి ఘనళ (బట్టి దీని 

విలువ యెదు వట్టి చిలిపి యాసించిన దండకాడన వె మ్మొ దండవిలువ.. 

ఇటి శబ్దార్ధ చమత్కార నంతములగు పద్యములిం గింకను గలవు. ఇప్పుడు చతు 
అ 

రోకు లవంటి టివి కొన్ని పరికింప్పండు. 

ఇవి పోళన వాక్యములు 

“ఈనిన పులిమై, సిగమున్ బూనిన కొళియయి, యగి పొగమంటలు కన్గోనల 

గర్పక్కుచు” (ఆ 90) 

కూడె నా చాయమగండు పశ్చిమ దిశొసతి, నాయము మయిల్లు "పె డిమెపో రెను. . 

(e-2-150) 

| గెలు నీధి డెను జను మ క్కుులు కజవెక్క...... 

దంపతుల గుటు లీవల( బడియెన్.' (అ_ 8-265) 



ట్? 

(e.i2afy 
స 

“కడము దొ%క్కెడి మారుగజెలి గుజమె యాటలాడెడు (ఆ! 208 
నో రవ మా 

దినమ్ముపె నిళలు నివ్వుణ గ౦క్కెను దారకాళ్య్ళతిన్' ఆ-రీ08, 
నూ ల శి జీ 

జ్, a వా అ జా, = ee] గ సి 

మొదడు పాలకుల టోయి€ికె జయకు గద J (elf, 
oan వగా. J 

పాలకులు మాసెడు బోయీలనియు, పంభువులకు చెందిన బోయిలవియుం. జమత్కా రము; 

భోయిలకై బరువొట యనగా బోయీల కొజకనియు, జోయీల చేతులకు బరువౌట యనియు 

జమత్యా-ర రము స్ఫురించును. దీనివలన శ్రీనాథుడు పాలకుల పాలకోలయండు సుఖముగా 

నూరేఃగుచుండునని వెక్కి. రింపు. 

“శ్రీకారము చీకాలము, టాకున్ తా, రాకులాలు, డాకున్దా వ 

రైకాదేశపు బాల వ్యాకరణము మెచ్చుకొనని సండితు(డున్నే ? (౪-11.288) 
హా 

ఇందు బాలుండయిన ప్వహాదుండు తండిగితో _ మాటలాడుచు శ్రీహరి యనుటకు 

దాలుండగుటచే 'చీయలి' యనును. దానిని (శ్రీహరియని ఆర్హము చేసికొని తండి కోపించి 

బెదిరించును. తల్లి “భీహరి” యనం జోలునని సవరించును. ఈ సందర్భమున కవి పై 

వద్యమును|వాసి ' “బాలవ్యాకరణ ' సూత్రమును చమళ్కారముగా వివరించెను. ఆనా 

చిన్నయసూరిగారి 'బాలవ్యాకరణము'సు అక్షేపించు నండితులుండిన నుందురుగాని బాలుర 

చాక రామును మెచ్చుకొననివా రుండరని చమత్క రించిరి. ఇట్టి చతురవాక్యములిం దింకను 

నేకములు కలవు (ఆ ౧ పద్యం ౫.౨) తెలుగులిపి ఉత్పత్తి తినిగూ ర్చిన పద్యముగూడ నిటి 
శ 

కల్చనా చాతుర్యము చమత్క్బాతి గలిగినదే. 

కొన్ని సూకులు వా 

“ఇసుకను జక్కెరం గనఃగ చేకవిధమ్మున. గానిపించు నా 

ముసుక జలమ సన్ గరగ దేండ్రకొ లందిగ నాని పొత్తు తా( 
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జడి “ఇ స్పుకప్పురం'బను వేమన వద్యమునకు బితిభ్వని. భంగ్యంత రజీనల్ గూల్చ 

బడినడి, 

'ధరనుపాధ్యాయు  డెదొయొక్క తరుణమందు 

దారింత పరిమిత జనులకు బాళమిడును 

గాని సక్క_వివాణి శిక్షణ మొసంగు 

నకల కాలమ్ములందు విశ్వ స9ిజలకు.' (e213D 

“ఒక్క. వీత్తునా (అ ( బెక్కుగింజలు వెన్నునంటియున్న ఫలిత మబ్బునట్లు 

లొక్కపాపకళల్మ సెక్కింతల ఫలమ్ము వెన్నునంటి కుడుప్ప నిన్నరునకు' (e215) 

'పిల్ల పీయమును గోరును బితరులెందు హితము గోరుదురు. . .(ఆ-_2.210 

కన్యా వరయశే రూపమ్ వంటిది యిది. 

'పొటమరిలనె పాగియము తీవజో(డు లాది నంతరంగము విప్పి మాటాడరెందు! 

బూ(త (దిట్టనెమును లతా ముఖములందు, మూకతివిప్పవి మొగ్గలె 'మొలచునట్లు." 

(6.8.82) 

'చెప్పకున్నను నరుదెంచు. జెడుగుణములు, పట్టి బోరింన సుగుణముల్ సట్టువడవు 

మట్టియంటును గుమ్మరి మనికి (జేర, వసిడియంటునె కమసాలి వసతి శే న 

(e420) 

"విలువగల రత్నమునుదానె వెదకికొంచు మానవు(డెవచ్చు, రత్నమ్ము మనుజుకడకు 

వెదకు చుంబోవదీ విశ్వవీథి, నదియు(దా సువర్ణ మైత్రినె శిరోధార్యమగును.' 
(౪.8.10) 

ఇది "నరత్న మన్విష్యతి మృగ్యతేహితత్' అను కాొళిదాను వాక్యమున కనుసరణము. 

'అధికవిషయ సం సేవనమ్మగు వినోద మవసరాకృతింగొని వ్యసనాఖ్యనలరి 

తనమ సేవింపకున్న ఖేదమొనగూర్చు, నతి వినోద సేవనము దుఃఖాకరమ్ము' 
(౪-8-127) 

ఇట్టి సూక్కు లీ కావ్యమున శశాధికములు. వీనిలో గొన్ని పాిచీనుల ననుసరించియు+ 
గొన్ని స్వతంతిగించియు జెప్పబడెననుట పై యదాహరణములవలన స్పష్టము. ఇట్టి 
సూక్షులు సార్వకాలిక సత్యములు. లౌకిక క్రానపిదములయి వేమన, సుమతి పర్యములవలే 
కంఠస్తము చేయదగియున్నవి. పీనితోపాటు కవి యిందు భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్య వేదాంతాదు 
అకు సంబంధించిన ఉపదేశములను సందర్భాను సారముగా. గావించియన్నారు. మతీయు 

ొవ్యము, నాట్యము మున్నగువానిని గూర్చిన దమ యథ్రిప్రాయముల నందందు 
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భొందువరచుపేకొక, ప్రీల ఆటలూ, ఆభరణములు, వివాహోడి సం పరిదాయమయులను, యాగ 

కాస్త్ర, జ్యోతిళ్ళాస్తాలకు సంబంధించిన కొన్ని విషయములనుగూడ శెడనెశ వివరించి 

యున్నారు. మచ్చునక పూర్వకాలపు స్త్రీల ఆభరణముల వర్తన పద్యముమాతం ముదహ 

రింపబడుచు చున్నది, 

“రాకిణి, పింపిణీ, రావిరకయు:గుప్పె, కోరకొప్పుల తలం దారలీన 

నరిగ ప'టైడ, గుండ్తసరము. పూనల పేర్లు, లిండ దూగుటుయ్యేలలూగ 
Fag) 

బిగువు బొడ్డాణముల్, బిళ్ళల మొలనూళ్ళు; జ జవ్వాడు | నడుముతో సరసమాడ 

జిలుగు టద్దాలకుట్టు పోతల వెబంగు, పూలయంచ లకు తం చోలములును 

సీలి నింబోళి కెంపువన్ని యల నలరు సరిగ పట్టంచుకో కల సవదరించి. (e_l2 88, 

పె ఆభరణాదులలో గొన్ని యిపుడు నామా వళిష్టములు మాత్రమే. ళక్కిన వయి 

నను బలెలలో గ్యాచిత్క. ముగా గానవచ్చును. 
దా 

ఈ “పోతనచరిత'మున కనుబంధముగా రచించి చేర్చబడిన ఏకాదశ ద్వాదశా శ్వాస 

ములలోని భాగవత గాధలలో పోతన శె లినే కవి చాలవజకు అనుసరింపదలంచి కృత 

కృత్యు(డ య్యెను. (పహాద చరిత 9మునుండి యొక పద్యమును తలకీంప్ప(డు, 
జా . 

"వెకుంఠు( టొగడని వ క్ర ఢక్క_నానది దేపళమ్ములో నద మొనర్చు 

హరిపూజనములేని హ స్తంబు దర్వినా నది యన్నపూర్ణ హస్తాయుధమ్ము 

విష్ణుభక్తి యెలేని విబుధుండు సశువన్న నది దహాదేవు వాహనము సతము 

కంజాక్షునకు (గాని కాయంబు భ_స్తరినా నడి రాగిగర(గి దేవాకృతినిడు 

చకి)చింత లేని జన్మబుద్బుదమన ఏివ్షపాదపా రి వెలయ నదియు 

శ్రీపుంగననికనులు శిఖిపింఛ నేత్రమ్ములనిన డేవసన్నిధినవి యలరు,” (etl. 320 

పె పద్యమున కవి “వై కుంఠు( బొగడని వ క్రగిమ్ము వ క్రగిమే ఢమఢమ ధ్వనులతో 

ఢక్క_గాక' యను పోతన పద్యము ననుసరించుచునే తన వ్య కి త్వమునుగూడ (బకటించెను. 

గజేందో మోక్షణ కథనుండి యొకటిరెం డుదాహరణములు. 

"మూలం బెవ్వ6డు విశ్వభూత గణమున్ బుట్టింపC బోషింనం ను 

న్మూలింపన్ సకలాంత రాత్ము(డయి యే ముఖ్యుండు మీన్నట్లు ది 

క్కాలాబాధితు6డై వెలుంగు భువనాకారై క వ వృకకృతిన్ 

మూలంబై కనరా(డెవండు శరణంబున్ వే(డు దా యీళ్యరున్.” (ఆ-1241) 

.. “శ్రాణసశించె, నా వశముదప్పెను దేహము, తావుదప్పెనా 
- ప్రణము, లాత్మధైర్య మెడ(బాసెను, గన్నుల మూర్భగగిమ్మె, సీ 
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yy చి చ అ J పొజికి నీ వినామరి యపాయము సాయములేదు, రావె గీ 
మించి నను రక్షణ సేయ (గదే కృపామతీ : (e-12.47) యూ fix £9 © 

'కలడటి చరాచరంబుల౬ గల(డంణ దశదిశల భ క్షకల్ప దుమమై 

కల(డు కల(డనెడు మాటలు కలలో, లేకున్న విలువ గలవో తెలియన్ (08). 

“హరి వెనువెంట భారవి, ర రమాంగన వెంబడి రాణీవాన, మా 

పరిజనమంటి కార్యు(డు, సుపరుని వెంబడి శ కంఖచకముల్ 

రునగ దండనాథుండును వారున ఘు గ 

సర్ మ పదంజె తాగదలి లివచ్చెను జె 

(0 

a 

సస 
శ) 

'పరమ దయాజువై మకరిబట్టి వధింప.గ( ఐంపె వేగ శ్రీ 
హరి, కరభీషజోరగ ఫణాగ్రమణి ప్రభలీను చక౦మున్ 
వరసురవైరి నాశ పరిపాలిత శక్రమునై క కోటి భా 
స్మర కిరణచ్చటా  తాంబరచుంది వకగిమ గార కిరణచ్చటాచ్చవి ధగద్దగి తాంబరచుంబి వక౦మున్ (80) 

"కరవిభాజిత పాంచజన్య ఘన శంఖధ్వాన గరా కృతిన్ 
జీ వొ, వరళోభావిల సక్చు, ర్శన తటిదాంరా పీ నకీణ న 

_ త్యరుణా మేఘ త శేబరుండగుచు నక 9ధ్వం ంసియె చక్ర్ స 
రా 

త్వర మార్చన్ బదదాదనొందు కరిసా హృతాషొ ల ఏ జ్వాలలన్ .* (82) 

తక్కిన భాగవత కథలను కవి చాలవటకు భాగనతశె లినే నడపెననవచ్చును. 
పోతన కథయందును నెడనెడ కవి యి'పై పోతన శైలిని చాటించె ను, మచ్చుకు గొన్ని 

'ఇంతింతై వడు గింతయైనగతి మబ్చీక్షించు చున్నంతలో 
నంతై, యాకన మంత యమై విరిసి నీలాకార మేపారనా 
శాంతమ్ముల్ గ౦సియించి మించి ఘన, గర్జార్భాటధాటిన్ బరిజా 

స్వాంతమ్ముల్ పెకలించె నుద్దతి నిరాశా కంధిలో ముంచ గన్” (౪-9-118) 

"పద్మాక్ష దర్శనభాగ్య హీనములైన కన్నులం ధవరాటకములు గావె 
జగదీశ సత్కధా [శ్రవణ దూరంటైన న ళు9తులు కోటర బిలాకృతులుగా వె 
యచ్యుతగుణ క్రీ ర్రనామృతందానని నాలుక (పేతాగ్ని కీలగాదె 
వనమాలి ల నిథరగంథ మెజు(గని నాస యుమ్మెత కనుప్రాసగాదె 
మ పద 'పేవనా విరహితమగు కరము ధర మొల్చు నుప్పలి కరముగాదె 
సరమ పదనాథు విషయ సద్భక్షిలేనిమేను బడినె పెంపుపెర్మమింగు మీనుగాదె |" 

(౪-6-75 



'"హామకర స ఏర్మచే. జెమరించు చందుజా ఖదోతమునుగాంచి కరణ: గలడె 

పపరీవతిగా చి యస్యాంగు కంగన య యంచనుగని పులకించ (గలదె 

కుముద భాంధవ దర ర్శృనమున నవె ఏడి కల్వ చంచలంగాంచి హసించ6ంగలడె. 

వరసుభాకరరుచుల్ మరగు చకో రమ్ము కరదీపికా కాంళి: గరయగయగలడె 

చందికాంతాననయు లతాచారుగాతి జ కువలయదళాకి మృదుల చకోర హృదయ 

రాజదర్శనస్పర్శన ర క్షి లేము కరంగి ప్పలకించి తులకించి కాంచినగునె?' (ఆ_4_1కిక్సి 

“మండిత కరధృత దండకమండలు హసదాననేందు మండలుని జటా 
2 ఎట్ ల్ మండల ఖఇలళ్చుందర గండస్టలు లంబిశాక ఘనకుండలునిన్' 

కాషాయాంబర ' కవచిత వేషున్ జ్ఞా నాగ్నిదగ్గ నిజకృతదోచున్ (ఆ_?_17) 

మహాకవి పోతన జీవితకావ్యమునందు పోతన భాగవత కవితా వాతావరణమును 
గల్చించు నుద్దేశముతో నీ కవి పలుతావుల నిట్టి ఛై కలి సవలంబించెను. ఇతర పారిచీన కవు 
లలో (శ్రీనాధ, పెద్దన, రామరాజభూషణ చేమకూర వేంకటకపవులును సంస్కృత మహాకవి 

కాళిదాసును ఈ కవి కభిమాన పాతుం లుగా గోచరింతురు. ఈ మహాకవుల కవిత్వశైలీ 

శయ్యలఛాయ లందందు భాసించి యీ కవిశై లికి పొడిమ నాపాదించినవి. ప్రాచీనకవుల 

భావ గాంభీర్యమును రచనా శిల్పమును పీరు పుడిక పుచ చృకొనిశేకాని. భావానుకరణమునకు 
పాల్పడలేదు. వీరి భావములు స్వతంతంములు, 

ల్ ఛూ 

ఈ [కింది పద్యముల గమనింప్పు(డు. 

“వపా9ట్లాలక శృంగమూర్చి వీలన ద్వాలభ్య చిహ్న ధ్వజా 

శాన్ We జ (| అల ఉచ ఇత ౯ ధి_ఎంఖన్మసృణారుణాంకుక సముద్దీ ప్త స్వరూపమ్ము తా 

విపి (ప్రాజ్ఞకపీంద9 గాయకనటీ విశ్వమ్ముకై స్వాగ తా 

ఖిప్రాయ పికటబత్క_ రాగమయి సం సెన్ యుష్మదాహ్వానముల్ ' (w_4_68) 

ఈ 'పై పద్యము కథలో (శ్రీనాథ మహాకవి సింగభూపాలుని దర్శించినప్పుడు చెప్పినది. 

ఇది శ్రీనాథుని (పొఢశె లివి అక్షరారక్షము తలపించుచున్నది. ఈ క్రింది పద్యములలో 
రామరాజ భూషణుని కంఠధ్వని వినవచ్చును. 

“నెలగుండియల(విండి సెలయేటి యెలబజోటి యిలక్షీరవారాశి నొలుకబోయ 

వెలగల్లు చలి వెల్లు తెలిమించు తులకించి మలినాంబరమునంత( జలువ సేయ. 

గళలీను నెలజేని చలువ వెన్నెలలతల్ భూరుహచ్చాయలం బూలుపూయ( 

దెలికొముదులు యామినులుదాల్చు చేరుచుక ల ముత్తె ముల పృలుంగడిగి వేయ 

— గొలకు లన్ నిల్వుటద్దాల తళుకుమీజి నలుగడల్ సచ్చిపాల్లాజె ( జలువరాల 

_ఎమలకరంగి వచ్చికజయళ్ళనిలిచి పాజెనన కుచిస్మితయై శరద్వనితచేరె' (౪.8182) 
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'పౌందర్యామృక సింధువున్ దు హణ శీర్ష శేరిణి : మంథానమా 

కందంటై నవనీతముస్ప తిల నీ(కన్ దంచ్చ/గా నద్ది ర్ 

న్విందౌ నీ తరుణీలలామమయి రాణించెన్' బీ । దీనివొ 

కందమ్ముల్ రమణీయశాగగన రాకాచంద)ి బాలార్కు లో! (et 1]. 182) 

“ధూ ర్తనాగారూఢ దుందుభిస్వన భీతి మారాండ బింబమ్ము మజు(గుసొచ్చె 

గగన సంగరనటద్దన తటితృ్మరవాల సమతి కన్నులలోన సాముసేసె 

నీలాది9 శిఖర సంధిత వారివశతఘ్నులదురు దెబ్బలు గుండెలందువై చె 

కకరిచాపవిము క్ర శరపరంసరలచే దశదిశా జాండమ్ము వశమొనర్ప, 

గలుష విషయు క్ర గర్వాంధకారసార వప్పవులొలయ + గాదందిసీ వాహినులును 

నీత దీనమానవ వినిర్భిన్న కిన్నచి త్రముల నొంప వడకింప( జేరవచ్చె” (ఆలీ! 14 

'వానన యొంతయున్న నిజవర్తము లెట్టివియెన ( గిరిందు న 

గాంసనమందు( గారిలియు ముదాక్ళతి నవ్వుచునుండి రెండునా 

ళీ సుమజాతిజన్మ ధరియితి)ి సమర్చల నేలవా9లు నౌ 

రా: సురరాజి వీనిని శ శరమ్మున( చాల్చుట పూజ్యతన్ గనున్' (ఆ-4_126) 

ఇట్లిశెలి కివి కొన్ని దిజ్మాతో 9౨దాహరణములు, 
దుగ - 

ఇ(క ఈ కావ్యమునందలి ధ్వని విశేషకులకు గొన్ని యుదాహరణములు చూసబడు 
చున్నవి. 

“సురపతి సోదరుండు, పరికుద్దమనస్కళ భక్తు 6 డాత్కయై 

వరలెడి పుతు9 (డిందు నొక వె పునవీపు, మరొక్క వై వనం 

బరంగెను పొట్ల, 'రెండిటను బాధయె చేకురె, ధర్మసంప దు 

ద్దరణ మొనర్ప కంకణము దాల్చిన పీకు వచించు వా(డనే : (సీఠిక-76) 

ఇది కావ్యోపకిమ భాగములోనిది. భక్తునకు హోనికలిగించుట కిష్టములేకున్నను 
సోదరు(డగు ఇందు9నకు పోతన తపోభంగ మార్గము నెటింగింపంగా నత(డు సంతృ పితో 

వెడలిపోయెను. అప్పు డొంటరిగానున్న విష్ణువుతో నారదుడు వై వాక్యములు పలికెను. 
సోదరు (డగు ఇం|ద్రు(తు వీపువంటి వా(డవియు, భక్తుడు పొట్టవంటివాండనియు, నిందెవరికి 
వాధకలిగినను కష్టమెయని నుడివి, "ధర్మ సంపదుద్దరణ మొనర్ప కంకణముదాల్చిన నీకు 
వచింపువాండనే' యని మిన్నకుండెనేకాని తన మనోగతాథిప్రంయమును దెలుపందయ్యెను. 

వి యత(డు మాటలతో జెన్నకున్నను, ఇందలి "వీపు, పొట్ట మజియు ధర్మస ంపదుద్ధర 
A) ఆము ఆనునవి నారదుని యక్ష లప యమును ర్వనించుచున్న వి. లోకమున సామాన్యముగా 



5! 

(పుకుిండు) తపస్పొనరించి భాగవత రచనచే లోకమున ధర్మవ్యాప్తి చేయనున్నాడు. 

ఇతనిది ధర్మమార్గము. ఇందు9( డన్యాయముగ ఇతని తపమును భంగము కలిగించి ధర్మ 

విఘ్నమునకు దల పెట యున్నా (డు, విష్ణువు ధర్యర క్ష ఆకే కంకణము కట్టినవా( డనుటచే 

వీనివలన సాముదాయికముగా వీప్ప వంటివాండును అధర్మ వ  రనుండునగు తమ్ముడగు 

ఇం[ద్రునకు అపజయము కలిగించి, పొట్టవంటివా(డును ధర్యవ ర్రనుడునగు భక్తుండగు 

పు[తుని (పోతనను రక్షింపుమని నారదుడు చమక్కారముగా తన యభిపాయమును 

(శ్రీమన్నారాయణునకు ధ్వవిమార్గమున దెలిపినట్టయ్యెను. ఇట్లు చెప్పుట ఉత్తమ కవిత్వ 

లక్షణమని యాలంకారీకుల మతము. 

“విడలగు పారిణుల బగిదుకులు గడచుట లెట్టనుచు | (బక్కతి కలకాలములున్ 

వడ (కున్, మదినుడుకున్ , వెక(దడుప్పన్ భాష్పాంబుధార ధారుణి నెల్లన్.* 

(ఆ=1-183) 

ఈ పద్యమునకు గొంతపైన (18) “ఈ యఖిలభూత సంతతిని రొమ్మునకు( గట 

సాకు (బ9కృతి' యని చెప్పబడినది. తన పిల్లలగు పాణులను ఎంతటి అనురాగముతో 

సాకునో దీవికిముందు UU) పద్యమున . దెలుపబడినది. ఇ(క ఈ పద్యమునందు ఏ విధమున 

తన విడ్డలగు పారిణుల సాకునో కవి తెలిపియన్నా(డు. పద్యమునందలి మాటలనుబట్టి 

చూచిన బిడ్రలెట్లు (బదుకగలరోయని (ప్రకృతి కలకాలమును వడ (కును, ఉడుకును, కస్నీటి(తో 

ధారుణిని దడుపునవి మాతశము తెలియుచున్నది. కాని వడకుట మున్నగువా నిచే బిడ్డలెట్లు 

బందుక గలరు ౩? కావున ఇట వడ:కు మున్నగు పదములు శీత, గీరిష్మ వర్గబుతు ధర్మము 

లను ధ్వనింపజేయుచు వర్షాదులవలన భూమిని నస్యవంత మొనర్చి పకృతి తన విడలయిన 

పా9ణులను పోషించుననుట ధ్వనివి శేషము. | 

“నూర్యభగవాను వదనమ్ము. జూచినవ్వి, యాత్మనర్చించుకొనిన యీ యంబుజమును 

ఖలు(డు గజరాజు సింగమ్ము కరణివచ్చి తు9ంచి తలమోదు కొనున6ట తుచ్చబుద్ది.” 

(ఆ-2_58ి 

సూర్యుండు కమలవాంధవు(డు. ఆతని రాకచే కమలము వికసించును. మదగజము 

లట్టి పద్మములను తుంచి తలమోదుకొనుట (గజ) స్వభావము/కాని ఇది తుచ్చము, సామా 

న్యార్ధము. కాని యిందింతకంట విశేషముగా ఇనవంశమునం దవతరించిన భగవానుండగు 

రాముని దర్శించి, యతనికి మనసా అర్చితముచేసిన భాగవతమును ఖలుండగు సింగభూపా 

లండు శిథిలావస్థకు దెచ్చి పాడుచేయ గలడను భవిష్యద్వాణి పె పోతన వాక్యమువలన 

_ధ్వనించుచున్నది. దీని తర్వాతిదగు 70 వ పద్యమును నిట్టిదే. ఈ ఆశ్వాసమునందే పల్లె 

పడుచు మానభంగమునకు బియత్నించిన యువక భూస్వామికి పితోపదేశముగా... చెప్పిన 
(112.18) పద్యములును ఇట్టి వే. 



వరి 

“సదుగ మేడలెక్కి కనుసైగ లొనర్చెడీ మేఘ సంగతిన్ =. 
ద 

వద్దని సన్యకాంత చల వా్రాలిచె గర్భభరాల సాంగియై 

వదననేని తార్గిగి వయినచ్చిపడెన్ బంజనష్టమౌట తా 
వ , 

నద్దియెలుంగ( డెంతటి ఘనాహ్వాయు (డై నను దాంగుటోతనన్ . (©8188) 

ల _ cas. కి we 0 

ఇందు ఈనుబకు సిద్దముగానున్న వరియందు పూర్ణగర్భిణీ త్రీత్య్వమును, సముద్ర 

గ ద్ధి a అద్య 

జలములు తాగిగివచ్చిన మేఘనియందు తాగుబోతు గుణమును ఆరోపించి, పిజయను 

శి షపదముచే ఆఅర్హద్వయకల్పనముసు అలంకార ధనిటాపమున చమక్కారముగా క కావించెను. 

కులకో, నాచుసెనంగు ప పద్మాని లకోడ౯ దడలు జడనల్లి సుడిగొని బుడగ బెగయ 

సా భాసివంతి వె పొజునే బు లై. సాంపారు పడతి మేన." 

(ఆలీ 177) 
క్ 

సండే తటానమున స్నానముచేసి ఆర ర్త వస్త్రములు దేహమునకు 

మేన స్వర్గ సొందర్యదివ్య కోభాస్తివం ౦తీ ఏజులయి పాణినట్లు 

గోచరించినట్లు కవి యిందు పంచెను. డినినలన నామె శరీర లావణ్యము బంగారు చాయ 

గలదసియు, ఆమె కన్నులు పల బోలుననియ, కరోజముణ శ్రీవ వాల సద్భశ్షములని యు, 

ఆ పొంతనున్న మోము నాచుతోబెనగు పద్మమువంటిదని ము, వశులు జడలల్లు తడలవంటి 

వనవీయు, నాధి యా తడలవలన గలిగిన సుడివంటిదనియు , un ఆ సుడినుండి పై 

శెగసిన బుడగలవంటి వనియు నిందు చమత్కారము. ఇది వస్తురూవ ధ్వని కల్పనము. 

'పికట శరత్కలా విభవ భానురమౌ బుతుకాల మందుసన్ 

బకపక నవ్వసాగెను విభావరి, తారకలీను మల్లికౌ 

కర వికీర్ణరమ్య శయనీయ సితాంబరసీమ వాయడో 

లికల, నిశాపతినొగలిసి లీల(జెలంగి సుఖాళి(టేలుచున్., _(అ-1-199) 

ఇందు బుతుకొలమునందు కళలచేత 'పెంపొందుచున్న (కళాశా ప్రమునందు స్రీలకు 

జెప్పబడు కళలు) చక్కగా నలంకరింపబడిన పూ సెజ్జయందు వేచి తన్నుచైేశించి వచ్చిన 

స్వనాథునితో సుఖముల దేలియాడు వాసక సజ్జికయను శృంగార నాయిక శృంగార క్రీరీడ 
యిందు ధ్వనిత ము. 

వనజాకీ నూత్న సజయ ంకురముల్ వరరాగ గ వృష్టిల్ 

చిమ్మ/చే(టులు సుభామధుమ త్తత క వారిలా వ వల. 

శ్ర వోన్యుఖమ్మయి చరించెను పౌఖ్యవనంత పీధులన్.* (ఆ-&జీకి . 



ణ్ ల a నే ఖీ శ ర లో గో గా అనుకాగముచత అభిప్పదినొంది, ఆలింగనాదులు 
| oy 

జి త్ భా స్ో (1 | A ఇటో పజ తు హం అరసి 1 ఆ జ శ లోన్లు కా గ్ న య ల ళో పడసి, వివిధ శృంగార భావములను ప్రకటించి, కమ్మని యనుధవములు మమ్మరింన 
సఖే 

బి నో మై! యం wor ధు DR రం. అగును ఎండ ఆ సలం సుఖపారవశ్యమున కనిసికిలు (చూలు) దఎముకుళితము అగుచుండ సంతాన ఫల, 
వ శల రన సమ జల మరా క కకష ల. అలల ఆగరా యాజి క. ఆంకా Fa wmf nn అనీ దమ్మ ర్యా అటో = విభవోన్నుఖమ బు దాంపతి త్య ఖు ల దినుభవించనిని ధంసి, ఈ వపదూమును జడివినంత న 

& జ అ (ur 

| అబల అవన్ని 0 Fm ప శ ఇం, a టో ఇటో 
ఈ కింది వః చరితం పద్యము తలయునకు దట్లును. 

తో ణు 

పము mm ఇ “అనుపమ కాంళివె భవ సమ స్వితు నా వసురాజు6 గాంచు ప 
ప్రో 

| జ “a pn వ జ్ 
(| | ్న (a wh Chan రం. వ. 1. ద్కిసి సరసొంతరంగమన మంచె వినూత; 

డా Cea న్ శ కో అడ్ అని నజ నొ లజ త డి 5 జ్ 
బొనర నఖండవొసనలు యల గంలో ఆ అతిబల సలల 

లన నిగిడెం బిమోద తకళసికులె తటుంజూన్వ తుమ్ముదత ' (wd) 
అ మా 

కొని యిక్కడ చకుఃపీతిచే నుదబుంచిన గిరికాను రాగమును, సొ త్వికాది భావము 
wd Da 

లును ఇంకను ర 'సస్టాయి నందుకోనళ౭దు. పోతన దాంపత్య సుఖవర్ద నమున ఫలోన్ముఖతయు 

వెంటనే చెప్పబడుటివలన వారు “ప “స్రోకాయై గహ మేధివాం' ఆం కోనకుచెందిన వారిని 
ద 

తెలియును. 

ఈశ హా తసిచరిత జుటు ఉదా ప్రే కథా కలస 
తాగా అప్లై క్త 

fay 

be” పూ ఒల్లో జ మి అపూర్వ వరనా బి స్క_ల్యముళి 

దాయ విశేషముతో, నాటకీయ రీతులతో, _పాగ్గిచీనాధునాతన కపచా రల్పముళ * ధ్వని 

బిిబంధీక  రింపబడినది. 

ఆంధ భాగవత క ర్రయగు పోతన చరితమగుబచే కాబోలు వీరు తచ్చరిత మును 

గూడ పండె? రండా శ్యాసముల మహా |ప్రబంధముగా నిబంధించిరి. పౌిచనాం[ధథ ప్రబంధము 

లలో నన్నెచోడుని కునూర సంభవ మొక్కటి దక్క ద్వాదళాళ్వాస వి సృతిగలది వేజొకటి 
యున్నట్లు తోపదు. కుమార సంభవమునందలి పద్య గద్యసంఖ్య మొ త్రము 2008... ఇత 

రములగు (శీనాథకృతులేమి, అష్టదిగ్గజాదుల పిబంధములేమి? వి స్సృతిలో కుమారసంభవము 

కంపును చిన్నవి. పోతన చరితంమునందలి పద్య గద్యసంఖ్య 33883 పాగిచీన కావ్యములే 

పెద్దవని సాధారణముగ తలంచు కొలమున శ్రీ వరదాచార్య కవివరు లింత పె ద్ద కావ్యమును 

వాయ తలపెట్టి, భాగవత రచనమున పోతనకువలెనే సంభవించిన యిక్కట్టుల నెట్టులో 

దైవ, మితాిది సహాయమున దట్టుకొని, పట్టువిడక తుట్టతుదివణకు నేకధారతో రచించి 

ముగించుటయు, దానిని పోతనవలేనే (శ్రీరామా ఈ మొనషించుటయు మిగుల పిళంన 
సీయము. ఈ కావ్యరచనమును వీరు దాదాప సదేండ్రకిిందనే పూ ర్రిచేసినను, ఇడి యిన్బ 
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టికి మదంణకు నోచుకొనుటయును భాగ్యమే. కీ_రికాంకగల శ్రీనాథకవి సార్వభౌమునో 
మశెవరినో కథానాయకునిగా గిహింపక ఈ కవి 'అకీ ర్రికొముడయి రాజులనే తెజచి రాజ 

నిన కీ రికాయుండయిన భ క్రపోతనను బమ్మెరనుండి బలనంతముగలాగి రానన రచ్చ 

కెక్కింపదలచుటయు సీ కాల విలంబమున నొక కారణముగా నోపును ! కొని యిది రాజా 

_ హ్వోనముగాక కవికలపు స్వాగతము గావున కాదనలేక నెమ్మదిగ కదలివచ్చి కావ్యమునకు 

పా9ణస౦తిష్ణ కావింపక తప్పినదికాదు : _ఎట్లయిననేమి ? పోతనకు ఒక్క శ్రీరాముని 
కటాక్ష మం ండయె కాపాడినది. (శ్రీ ఆచ దార్యులవారికిని (శ్రీ దాశరథి, రామకృష్ణ నారాయణ రెడ్డి 
రావుల అండదండ యస్పటికి లభించుట చే నిడి గండమును గడచి యిస్పటికిట్లు కన్నుల 

రెడి భా భాగ్యమనకు నోచినది. ఇదియే పదివేలు! సవతితల్లి బాసచేతులలో 
(కీయ ఏ భాషామకల్లికి ఒక మహా కవికునూరు(డు భకితో సమర్చించు 

లహార మీ కావ్యరాజము. ఆంధ9 స సరస్వతికిది మంగళ సీరాజనము | కవితో 

వనాల వలకీ. భాగవత క ర్ర్కొక పచ్చల సల్లకీ: 

ఈ కవి నిరాడంబరు(డు, నిరహంకారీ, నిష్కపటి, విశేష వినయశీలి, వాగిశ్వరీ 
వర[పసాదితు(డు. 

“చదివినవానివోలె గురుసాహసిసొచు మహో పబంధ మిం 

పొదపంగ వారియ(బూనితిని 'ఓ'యన “నాయన 'రాదు' గాని త్య 

తద కమలాశితుండ, రనభావ పదార్హ మహా కవిత్వ సం 

పదల నొనంగి యేలవె కృపామతి, జ్ఞానరతీ సరస్వతీ, (పీఠిక. 7) 

అను పద్యమే సె గుణములకు తార్కాణ , 
mons 

కృత్యాదిలోని పూర్వకవిస్తుతిలో సీ కవి వ్యాస వాల్మీక కాళిదాసాదులను, పారిచీ 
నాంధ9 కవులలో నన్నయాదుల పలువురను మరియు నాధునిక కవులలో వీరేశలింగ తిరు 
పతీ వేంకటేశ్వర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ క విరాట్టులను, నవ్య కవులలో రాయప్రోలు 

శివశంకరాదులను, అభ్యుదయ కవులలో గురిజాడ, ఠీ. ఆరుద్ర, దాశరథి, నారాయణ 
కాళోజీలను మజియు తెలంగాణ కవులలో దనకు చెలిసినవారిని, కన్న, విన్నవారి నందఅను 
నమితతో పేరు పేరున స్తుతించియున్నాడు. 

ఇంతేగాదు. *...ఇతర పూర్వకవి సంభావనంబు గావించి. వర్తమాన కవులకుం౦ 

యంబు లికి భావికవుల బహూకరించి యను పోతన మారము ననుసరించి, 
mm 

మరచినట్టి సత్కవులకు మదికొకింత గుజుతులేని సత్కవులకు కొంచెమింక 
చిజుత లై న సత్క వృరికు ధరణిబుట్టు చొందవోవృ నత్కవులకు వందనములు, 

పుట్టని కవులకును వః దన మొనరించినా (తు, 
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పోతన కుకవి నిందచేయలేదు. కాని యూ విషయమున ఈ కవి పోతనకంప నొక 

యడుగు ముందు ? కేగి 

"అర్హ తయెలేక యిటులు మహా(ప్రబంధ నిర్మితిసానర్చు చప లునినే( జెలంగ 

నొకరి నననేల యీత(డు కకవియనుచు ? అకట నాదు సాహసకృతికొక నమస్సు.' 

ఆ బిరుదమును తనకే తగిలించుకున్నా(డు. కుకవినింద నిట్లు చేసినకవి "నభూతో 

నభవిష్యతి” వినయ సంపదకిది తుడిమెట్టు. 

రెండు పయోజనముల నుదేశించి యీ కావ్యమును రచించినట్లు కవి వాక్యమువలన 

స్పష్షమగుచున్నది. ల 

*ఆఅతక్షరపద సంపదకై యక్షరపదముల వెలుంగు నవ్యయ కవితో 

అక్షణ లక్యాకృతుల ముముతువ్ప గతి (గొల్చి వారియ(బూనెద సుక్కతిన్ .' 

(పీఠిక. 14) 

ఇది “శ్రీ కైవల్య పదంబు( జేరుటకునై జింతించెదన్', 'పలికిన భవహర మగునట 

పలికెద...” అను పోతనగారి ఉద్దేశమువంటిది. ఈ మోజిపేక్ష అను ప్రయోజనము. కవికి 

మాళ9ము చెందినది. 

“చిన్ననటంచు నెంచకయె సిగ్గొక యించుకలేక భక్త హో 

తన్ననుగూడి భాగవత త త్త్వము(బాడ గళమ్ము విప్పితిన్ 
నన్నిక డిట్టిపొండు కరుణంగని దీవెనలిండు, నార్ల క్రో 

ట్రన్నల మంగళారమయి యాం[ధ్ర పదాల నివాళి పట్టితిన్. " పీఠిక. 10) 

ఇది రెండవ ప్రయోజనము. ఇది నాల్లుకోట్ల ఆంధ జనాసీకమునకు సంబంధించి 

నది. సకలాంధ సోదరుల మంగళార్థమయి భాగవత తత్త్వమును మేళవించి పాడిన భవ్వ 

ప్రబంధ మీ పోతనచరితంము, కావున నిది సకలాం(ధ్ర రసికలోకప్ప మన్ననల నంది పుచ్చు 

కొనగలదనుట నిస్సందేహము. 'పోతనార్యు( డాంధ్ర భాగవతమును రచించి శ్రీరామ పాద 

సన్నిధి నుంచినశ్తే వీరును “పోతనచ చరితిము'ను రచించి (శ్రీరామ పాదసన్నిధినే సమర్చిం 

చరి. “వరద హా * స్తమ్ములో(బుట్టి పెరిగి తిరిగి లేచి'వచ్చిన కర్మయోగియగు కర్షక సత్క-వి 

వృత్తమను “రవ్వల హారమందు?( గృతిరమ్యత చాలమివిల్వ" త గదనియు, రధ సమన్విత 

మగు శేనెపెరను నీరసమని పారిజ్ఞాలు (త్రోసిపుచ్చనటులే “రసమయ కావ్య దివ్య సుమరాజి 

మునం దొసగుల్ పసిమాదతకన్ మసలిన' దత్ పిబంధమును మాన్యులు మెచ్చక' యుండ 

రనియు నీ కవివరుని విశ్వాసము. తథాస్తు £: 

. శ్రీ వరదాభార్యులును నేనును బాల్యమున నొకకంచమున దివి యొకమంచమున బఐరుం 

టిమి, ఒక గ౦ంథమున జదివితిమి, ఒక్కయాట ఆడితిమి, ఒక్కచోట పాడితిమి, ఒకే 
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mR 
Ee a“ శు తముయకావంము 
న హు 

(శ్రీమాన్ వరదాచార్యులవారి పోతన కావ్యము చితిమయము. కావ్యము చితి 

మయముగానిచో( గన్నులగట్టినట్లుండదు. మహాకావ్యము లన్నియు చితిమయములే, చితి 

మయములనగా శబదృశ్యమయము లు, దృశ్యములు డె మానవ ములై న నచో (Two Dimern- 

viona!) చిత ము అనబడును. 

చితిములు పిత్యక్షములు. కావ్యచితరములు (శ్రవణందిియముద్వారా హృద్బా 

సితములు. భావగోచరములు. “కస్లవకును నద్ద మెట్లటులు గం ంంధ చమత్కృతి నేర్చు "పెంపు 

నన్ బ9విమల వస్తుతత్వమును భాసిల(జేయుశె”యని నట్టు కావ్యము కమలగటైన టు కనుల 

గట్టిన చిత ములు పలుకుచున్నట్లు సృష్టించినచో = వాని ప్రతిభ, కొన్నత్యము “ఇనుమడించి 

ఆబాల గోప్రాలమునకు నందుబాటులోనుండి యానంద పారవశ్యమును గల్గించగలవు. పోతన 

కావ్యములో నీ లక్షణములన్నియుగలవు. 

రామాయణ మహాభారత భాగవతములోని కథలన్నియు, తత్వబోధనారమై, వాస్తవిక, 

ఆతివా స్తవిక, పాత9లు, దృశ్యములు, గల్పింసబడి ఆబాల గోపాలమునకు నందువాటులో 

నుండునట్లు సృష్టింపబడిన చితంసంప్ప్క టాలని భావించుచున్నాను. కాళిదాసుచే రచింపబడిన 

శాకుంశలములో ననేక దృశ్యములు సవివరముగా కన్నుల గట్టునట్లున్నవి. పకృతి 

దృశ్యములోని వివరములు (Deiails) ఎక్కడ యేయే చెట్లున్నవి; ఏయే పుష్పము లొప్పు 

చున్నవి; పృష్టభూమి (3120 8౯౦౪164) మృగళా బకము లెచ్చట నేమిచేయచున్నవి; భయ 

;రూపముతో పరువిడు కృష్ణసారంగము (Buck) సరువులు భంగిమణు, దాని 

నోటినుండి గాలిలో నెగురుచున్న నవతృణాలు, దారిలో సగము కొజుక మిగిలిన దర్భల 

పతనము, చెట్ల తొరటలనుండి శిలా ఫలకములపై పక్షుల ముక్కులనుండి పడుచున్న 

ధాన్యపుపొట్టు మొడలగునవి చిత్రింపబడినవంటే కాళిదాసు ప్రకృతిని పరిసరాలను ఎంత 

సూక్ష్మముగా పరిశీలించి, ఆనందానుభూతినిపొంది (వ్రాసిన చితకారుడోయను నూహ 

పొడమును. 

a a) ps గి 7” క్ 

శ్రీ వరదాచార్యులవారి ప ప్రస్తుత పోతనకావ్యములో నిజ్లి దృశ్యములు కొల్లలుగా గోచ 

రించును. కొని ఇవి ఆశ్రమ పరిసరాలుకావు. కథానాయకుడగు.. పోతన కాశిమములై న 

పల్లిపట్టులు. అందలి పెంకుటిండ్లు, పూరిగుడిసెలు, గుడిసె కొప్పులపై గుమ్మచ్ళు ముంగిళ్ళ 

ము9గులు, ముంగాళ్ళపెళేచి దళ్ళపెబా)కు తీగలలాగు మేకలు, కుటి శిథాగంములనెక్కి 
క ర చ / . 

కుంపటివలెనున్న కూయుచున్న కుక్కుట రాజములు. ఈ చిత్రములు చైనా జాపానులోని 

చెయిదిరిగిన చిత్రకారులు బంహ్మాండముగా తీర్చిదిద్దిన (బ్రష్ డాయింగ్ లవలె కనుపండు 

వొనర్చుననుట లతిశయో క్రి కాదు. (ద్వితీయాశ్వాసము పద్యము 12) 
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జక్క-ని వాలమునిక్కి డి (గుక్కన మేన్సాచి చన్ను గుడిచెడి లేగల్” ల్ 
లో 

(ద్వితియాళ్వాసము 11 వ పద్యం) 
el 

“కజపిలుందాని కందిశిమునుగుతో నీ రెండగాషగుచు. నిల్చుగొల్త 

04020000000 దురోదవోదాిటి మా9ంకుల నొరయుగేదె” 

మొదలగు ననేక దృళ్యాలు శ్రీ నందలాల్ పోస్గారి కారుస్కెచ్ (Card 

Sketches) లను జ్ఞాపకం చేయుచున్నవి. ఇక (12064 502065) దృశ్యాలు. ఇవి కావ్య 
మంతటా నిండియున్నవనిన నేమాతంము అతిశయోక్తి కాజాలదు. వీనిలో గోదావరీ వర్ణన 

టర్నర్ (Turner) చేమూనదీ చితాగిలను మరపింపజేయుచున్న ది. 5వ ఆళ్వాసము సద్య | 
ఛి 

(20-211 ) సంఖ్యల లోనివి 

“షారెన్ ఐక్షుల తో రణమ్మది నభోభాగాన గోదావరీ సీరాంతః (ప్రతిబింబి తమ్మయి 

== సువర్ల శోభల, 44242౪ వెండపొడ న ర్తించున్ దు9మా(గమ్ములన్ ” 

ఇందులో నెండపొడ నర్తించు చెట్లకొమ్మలపై బడిన నారింజకిరణ వర్ణము వెంటనే 
దృగ్గోచర మగునట్లు చితించినాడు. ఈతనిని కవి యనవలెనో లేక గొప్ప చిత9కారు 
డనవలెనో తోచదు. పరదాచార్యులవారి హృదయమే గోదావరి. దానిలో నీ గోదావరి 
యామూలాగ్రముగా _ ప్రతిబింబితమ్మయినది. (ఆ. 5ప. 17 నుండి 21 వరకు్రగల పద్య 
ముల జదివిన నీ మహాకవి హృదయ ప్రపంచములో ఇంకను బిహిర్గతములుగాని మహానదు 
లెన్ని పివహించుచున్నవో నే నూహింపజాలకున్నాను, 

పోతన కావ్యములో ప్రతిబింబ దృశ్యాల వర్తన చాలా ఆమోఘముగా గోచరించు' 
చున్నది. మచ్చునకు తృతీయాశ్వాసమునందలి (145-146) పద్యముల తిలకింపుడు. కురిసి 
కురిసి యాగిన వర్షముచే నాకాశమంతయు మైలగడిగిన ముకురముమాడ్కి. గనుపించునట, 
వర్షము కురియుటచే మడుగులందలి జలము పగిలిన యద్ధపు ముక్కలభాతి భాసిల్లి, యట్టి 
శుభా9కాశమును పితిబింవింప జేయుచున్నదట. అట (3 ఆ 151 పృలో పోతన భార్య 
వర్షములో తడిసినది. అమె చీర యా సుందరగాత$ వల్లిపై నద్దిన యట్లొప్పినది. లోనున్న 
అంగసాప్టవము అద్దముచాటుననున్న చిత 9పటములాగున్నది. సన్నని చీరమాటున్న ఆమె 
యొడలు అర్థనగ్న చిత్రము (561114౭) ఒకానొక సుప్రసిద్ధ యూరోపియన్ మాస్టర్ 
పీస్ వగ్నచితిము (Nude paint Ding)ను గుర్తుకు దెచ్చుచున్నది. (శ్రీ ఆచార్యులవా 
రిచ్చట చీరచాటుననే యర్థనగ్న  మొనర్చుట, భారతీయ. నైతిక సంపిదాయమును, 
(Aesthetic sense) సౌందర్యదృష్టిని జాటుచున్నది. (A bathing 12dy) యను చిత్రము. 
కన్నను విది సహజ నన్ని వేశములో నర్ధనగ్న మైనది. అర్థనగ్నత్వము, మన చిత్ర శిల్ప 



ఇ | దానీ | చ్ స ళ్ సంపిదాయములొ విరివిగా గలదు. ఎల్లోరా అజంతాలోవి మానవుల దేవతల శిల్ప చిత్రా 

లన్ని యీ విధముగానే యున్నవి. 

అదం బాకీ జలాల ల అసు న ఆం కీల క ఈ కావ్యములొో శృంగార ఘట్రము లనేకములు గలవ్వ. వానిలో నొకటగు కపోత 
ల తా 4 త్ను కాన్ శ | rs] ఇ మిథున వరనము (8 వ ఆళా౭నము 1 పలో నిడి సహజ సుందరమె సజీవమెయునా ది 

లు 

చే 
ఎతెన నారంగ ఫలములవంటి వకోజములు, “పిగయందు నమరిన పూనరము” అనినంత 

తలకు రెండింతలయెతుగల నలని నిగనిగలాడు సిగ డాసిలో చంద 

పూమాల ఫపుల్షగల్నపుట భూషణమె చెలువారుచు స్మితపుష్ప సుగంధిళమెన విడెమ్ముతో 
శా భారి షా చుం 

నిగ్గగు బుగ్గల కంపు కములు, మొల్లమాలలనల్లు దాడిమ ఫలాలగిల్లు చిరుసగవులు చలువ 

కలువ పూ "కు లజల్లు వీకణములు గాంచిన, లేపాకికుడ? చితంములోని మీనాకుల చపలవీక్షణ 

ములు పలకము తెముల సరములవంటి పలువరుసలు చితంముదాల్చి దృషిగోచరమె 
అన్ ౮ రజ ద 

శి wy ఈ ఆకార్ న ఆ లో టు అద లు జో [a et; య. 3 యొస్వును చితక ళల భావ్యపకటనమునసకును, ఊహలకు స్వప్న సావాత్కారమగు దృశ్య 

లకు ఆనుకూలమెగది అతివా సపికత Sir Realism) అత్యంత ఉపకారకముగా 
ము అని 

లలో గోచరించును. ఉదాహరణమునక 

కింపుడు. రసాలమును మనోజగతి నొక యొంటి సంభపు మెడజ 
య్ అ al జు 

రామచిలుకలను రమ్యమగు నాట్య మొనర్చు రంభలుగా నొనర్చి కహూయని కలధ్యనులొనర్చు 

కోయిలలను చేవగాయకులుగా దిద్దితీర్చి, భరిమర యంకృ 

ఒక దివ్యగాన సభాకృతిగా సృష్టించినాడీ కవీ. ఈ పద్వచితములో వాస్తవతకు ఊహల 

జోడించి, రూపసి మ్యతలు, వర్షసామ్యతలు జతగూర్చి సాదృశ్యమును సాధించి ఒక 

సౌందర్య రాశియెన స్వర్థోక సౌదరాజమును భూలోకమునకుదించి భూలోక వస్తువులను 

పాగిణులను దేవతలుగా కైలాస వాసులుగా రూపొందించి రసాలయమునకు పాణ ప్రతిష్ట 

గావించి గొప్పస్థపతిగా గానుపించుచున్నారీ చితినిర్మాణ కొళలమున శ్రే వరదాచార్యులవారు. 

(2 ఆ. 166, నుండి 158% వద్యములలో కచ్చడమునకుగట్టిన గిత్తలను వర్షించినారు. 

ఆనందీశ్వరుల ఆస్యములే హరునిపేరురముగా నందలి పనతాగిశ్లే ఫణులుగా పెనగులాడు 

చున్నవి. వెండికొడవులుగల శృంగము లిందాలశశి మౌ నచ్చుబోయుచున్న ఏ. మూపున 

గునిసియాడు కకుదమ్ము లింగాకృతివెల్ల హరవాహనత్వ  మన్వర్థవడు చున్నది. మెడలో 

వేంలాడు గంగడోలు శివచీర కుచ్చెళ్ళ ననుకరించుచున్నది. గమనమొనరించు హిమవన్న 

గమ్ముఅనగ నా బసవయ్యలను సవర్చి శివుని, శివునిలో నందీశ్వరుని, నందీశ్వరునిలో హిమ 

_వంతువి కై లాసమును అతివాన్తవిక రూపములో ప్రత్యక్ష పరచినారు. దీవిలోనే 158 వ 

పద్యమును తిలకింప్తుడు.. 
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“చకచక గిత్తల కదముకు తకిట, ధికిట, ధకిట, ధా, మృదంగధ్వని టక్, 

టికు, మనుకేదారాహతి, నికట తటిని శకట మొకటి నిల్చిన యంతన్ ” 

ఈ పద్యములోని లయగతి చక్కని శబ్ద చిత మును స్ఫురింపజేయును. ఇది పిధా 

నముగా శబ్దచిత మేయైనను, ఈ లయ, గిత్తల కదముల వేగము సదభంగిమములు, తకిట, 

ధా౦,.*. యనుచోట బాటనున్న పలుగుజాయి. బండి చకిముకి)ందపడి నలిగి ధడాలుమనిన 

శద దృశ్యము కనుల గట్టినట్లుండి ఆ యొరపిడికి గిత్తల బొత్తలు అటునిటు కదలుచున్న 

ట్లొకసారి గానిపించును. ఈ కదలికలను (Movement) తీసికొని దానికి తగిన లయగతి 

రేఖలతో నొక యుత్తమ మ రేఖా చిత్రాన్ని సృష్టింప వచ్చును. 

వరదాచార్యులవారి మేఘవర్తనలు, శరచ్చందికా వర్ణనలు బహు ముఖస్ఫిజ్ఞా (పాభ 

వాలతో సాగినవి వీనిలో వ మచ్చునకు, చిత9 పరిమిత మైన 'శరచ్చంధద్రికా వర్షనమును చిత్త 

గింప్పడు. (111 ఆ 102 పృలోని శరచ్చంది9ికలు సునిశిత హృదయ ఫలకాలపై పూల 

వర్షము గురిపించి యల్లమ జల్లుమనున బ్లానర్నును. ఈ వెన్నెల చితంములో నిమ్నోన్న 

తము" ‘Contrasts, 'లుండవు. ఈ దృశ్యములో వర్షవై విధ్యముగాని, గురుతర చ్చాయా భేదము 

గాని యుండవు. కావున నివి యందరికి నానందయోగ్యములుకావు. (ప్రపంచములోని య తమ 

చిత్రాలలో మనకీ విషయము తరచుగా నగుపడదు. కాని ఒకానొక జాసాను చిత్రకారుడు 
Moon light ను, నలుపు కెలుప్పలో నత్యంత మనో హరముగా చితిగించినాడు. ఇది (పం 

చములోని యు త్రమ చిత్రాలలో నెన్నికై నది. దీనిలోని సౌందర్యమంతయు నలుపు తెలుపు 
ఛాయలలోని సూక్ష్మ వ్యత్యాసముల జోడింప(Combination) మాత9మే. అవి యే చిత 9 

కారుడు సరియైన పాళములలో (Pr0p0[t10n5) సృష్టించగలడో వాని చిత్ర ము త్రమమైన 
దిగా నగును. పపంచ, (ప్రఖ్యాతకవులు, వాగ్గేయకారులు, చితీకారులు చంది9కా వర్లనము 

సేయుటకు పాట్టువ డినారు. వీరిలో నే కొందరో సాఫల్యము చెందినారు. వరదాచార్యులవారు 

వరించిన వెన్నెల వర్షనములోని ఈ భావము మహోన్నత సథములనడచి మకుటాయ 
మానమై పరివంచము మెప్పుగాంచిన చంది95 వర్షనమునకు నొక నూలుపోగును సమర్చిం 
చినది. దాని నీ కింది పద్యమున తిలకింపుడు. (111 ఆ. 192 ప్ర 

= నెలగుండియలవిండి సెలయేటి యెలబోటి. =... 

కళలీను నెలజేని చలువ వెన్నెల లతల్ భూరుహచ్చాయల పూలుబూయు 

ఈ పద్యభాగంలో ఆకాశ వీధుల్లో నలముకొను వెన్నెల తీగెలకో, భూమాత పాద 
న పదముల పూలపూజ నొనర్పగై సేసినారు. భూరుహచ్చాయలలోని పుష్పాల 

పోలి చంది' కలు పి్రిదులుచున్న చిత్రము ఒకానొక (All over pattern) ఆ(క్రమ పరి 

వా వ్యాప్తాలంక రణ బున జ న్ ప్తికి దెచ్చును. ఈ అలంకరణము ఆధునిక. - తివాచీల - డిజె నపె. 
CR gy. 
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ముఖ్యముగా అమెరికా, (ఫాన్సు, మొదలగు యీరోపియన్ దేశాలలో జాపాన్ దేశములో 

విరివిగా నగుపించును. 

ఈ కావ్యరాజములో రూప, వర్ష, సౌదృశ్యము లనేకములు గలవు. 1 ఆ. 167వ 

పద్యములో రసాల వృక్షశాఖల నర్తించు చిలుకల తలలను శలాటువులతో, (కాయలు) సీకల 

నాకులతో ముక్కుల చిగురురిక్కలతో బోల్చి రూప, వర్ష సామ్యతను (పశంసనీయముగా సిద్ధింప 

చేసినారు. అందులో చిలుకలు రసాలములోనభిన్న మె సారూప్యసిద్ధి నందెను. 

మరొక పద్యములో “మోటదోలు చొకింత (మొగి దందెడతంతిి కు9తిజేసి పాడెడి 

చోరకాపు” అన్నారు, దండెడతంతి) తంబుర తీగలను మోటిబొక్కె_న తుంవీఫలమునుటోలి 

గిరకచప్పుడు శు9తిగా చక్కని సాదృశ్యమును గల్లియున్నది. (2 ఆ. 6 పులో “పాతల 

నుప్పొంగు పాలధారలతోడ( బారిగ్లిళన్ వెలుతురుల్ బాకి కొనియె” దీనిలో నంధకార 
బంధుర మైనపాత 9 గర్భములో నిండుచున్నపాలు |బహ్మండ భాండములోని (ప్రాగ్లిశన (పాకు 

చున్న వెల్తురుల ధవళిమలకు ముద్దొనంగు వర్షసామ్యతను చేకూర్చి స్టూలసూక్ష్మ విభేదాల 

విడదీసియ సమైక్యతను సాధించినది. (1 ఆ. కళ్ పృలో అక్షర పదములోని ప్రిథమాక్షర 

మెన 'ఆి శేషశాయి చితీపటమును, "క్ష కారములో బహ్మరూవమును, "ర కారములో 

రుద౦రూప, చిత్రాలను దర్శించి వర్తించిన వర్తన కడుంగడు వినూత్నమై ఎనలేని సామ్య 

మును రూపించుచున్నది. “అ' కారములోని అడ్ల్డగీత శయనించిన విష్ణువునకు సంకేతముగా 

మరియు *“అ'లోని మొదటి వకిము విష్ణువునకు నీడనొసంగ వంగిన శేషని శిరాలను 

'అ'లోని చివరి వ్మకమును విష్ణువు పాదములగొల్బు లక్మిరూపముగను కన్నులకు గట్టునట్లు 

స్ఫురింపజేసినారు. “క్ష' కారములోని “క” బిహ్మరూపముగాను, “ల,” *క' క్రింది ష కారము 

కమలముగాను ష కారములోనిగీత కాడగను, స్ఫురింపజేయుచు వర్ణించుట కడు సహజమైన 

దిగా గనుపించును. “రి కారములోని సున్న (0) లింగాకారముగను తలకట్టు “' తలపై 

నున్న నెలవంకగను రుదు9ని యాకృతిని పోలియున్నది. ఇట్లు, ఈ అక్షర శబ్రములోని 

మూడకరములలో అక్షరాల ముమ్మూరులు సాకొత్కరించుచున్నారు. అందును. ఆ, కారము 

విషుపరముగ, క, కారము బ్రహ్మపరముగను, ర, కారము రుద్రిపరముగను అర్ధము 

నిచ్చుటజూడ, (శ్రీ వరదాచార్యులవారి నిశిత మైన సూక్మదృష్టికి త్రిమూర్తులు తెలుగక్షరము 

లలోనే దర్శన మిచ్చినారు. “కవిః [కాంత దర్శీ” యనినట్లు దివ్యదృష్టికి కనబడని లోబడని 

దేవతలు లేరుగదా 1 తెలుగులిపి చిత్రలిపియని నిరూపించుటకు ఇది చక్కని యదాహరణ మై 

యొస్పృుచున్నది. 

పోతన కావ్యములో బమ్మెరగా9మ వర్తనము రాచకొండ నగరవర్దనము కండ్ల గట్టు 

నట్లు చితిించినారు. (1 ఆ. 82.86 వృలోని (గ్రామవర్షనమును ప్రత్యక్షముగా నమభూతి . 

నొంది వా్రసినట్లీ వద్యములే నిదర్శనములు. ఇది ఒక చక్కని కాంపోజిషన్ గా వేయ నను 

వగు దృశ్యచిత్రము. బరువుచే కుంగిన పెంకుటిళ్ళు, వాని దాపున మొనులవోలె గడ్డి. 
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యిండు వెలయచున్నవట. మౌని యనగానే తెల్లని జటా జూటములు జ ప్రికివచ్చి గడ్డి 

కప్పులు జటాజూటములను పోలినటుండును. యింటికిముందు మట్టిగోడ లకు రెండు గవాక్ష 
సి 

ములు నేతంములవలె కనుపించును. ఇట్లీ పెంకుటిండ్లను గుడి వెలను రాగ, విరాగముల డెలు 
పుబకు యు కమెన చిహ్నాములుగా చిత్రించి కొవ్యకథా స్వరూపమును సూక్ష్మీకరించి భవిష్యత్ 

కథాకల+ స్యమును జెప్పుచున్నారు. 88 వ పద్యములో సున్నముతో చితింపబడిన, 

అలంకొరోచి! ములు. ముగులు, చిలుకలు, పొన్నలు, చందగివంకలు, లతా చితములు, పల్లె 

పటులిపరవృుడ్ని (కని జానపదకళను స్పురింపజేయును. తిన్నెలు ఓడికలతో వ వాకిళ్ళ 

పచ్చని దింకిపూలత్ , గుమ్మడులు ఇండ్ల కొప్పుల బాకి పూచి బంగారు కొస్పువీళ్ళలవ లె 

శోధించుచున్న వట. ఇది తెలుగు దేశము లోని ప పల్తెలందు వీదకుటుంబములు వసించు ఇంటి 

నో 88 నుండి 87 పద్యములలో గామ 

చితకకానంత రము నామ ప పరిసరాలు వర్షింపదిడి నవి. బంగారు గొలుసుల బరువుల మెడ 

వంచు వరిచేలు, ముత్యాల చె చెండ్రెత్తి వ మురిపించు జొన్నచేలు, వెండికొండల పండించు (పత్తి 

నల పిల్లలను చంక నెళ్తుకొనినట్టున్న మొక్కచేలు, ఈ విధముగా పల్లెటూరు 
సౌభాగ్యమునకు, పరళలో, చేలలో, రూప్పు రేఖలు దిద్రినారు. 85వ పద్యములో కుంపటివంటి 

కోడిపుంజు కుటిశికాగంము మనెక్కి. కూయుచున్నటులు, “పిల్లలకోడి ఎరువుకుప్పల పురువుల 

దోడుచున్న ట్లు, ముంగాళ్ళపై లేచి ప్రాకు తీవలలాగు మేకలున్నట్లు, కుంచితగతి కుంచెతో 
క 

చితా తా9లు దీసినట్లు, చీనా, జాపాన్ చిత ర్మేకళ్లా వేత్తలు (బ్రష్ డాయింగులను స్మరణకు 

దెచ్చినారు. 

కుడితి గోలెముచక్కి_ గోష్టములలో పడుకొని నెమరువేయుచున్న పాడియావు, 
నిక్చింతతో విశ్రాంతిగొను శాంతిసుఖ జీవనమునకు మహోన్నత రూపకల్పన, పపంచ 
శాంతిధ్వజముపై పర మోత్క్బ్బృష్ట్ష చిహ్నముగా నెన్నుకొనదగిన రూపకల్పనమీ పాడియావు, 

స్వర్గీయ నందలాల్ బోస్ గారు, ఇట్టి రసవ _త్తీర మైనకార్డు చిశా9లు అనేకము వేసినారు. ఆస్తే 

త్రీ వరదా దాచార్యులవారి కావ వ్యములో ప్రీ కార్డు. చితా9లు వందలాదిగ గలవు. 

'వావిలో నచ్చ ము ఖుమలు పట్టు తివాచీవ లెనున్న వరిపోలాల యొడ్ల్డలో దొరపిల్లల 
క్రీవిత్రో మల్లెపూవులవంటి తెల్లన ప్రములదాల్చి ఒయ్యారమొల్కు నడకల వాస్పుచున్న 

కొంగల రూపకల్పన మద్భుతావహము. తెల్లని కొంగల తెల్లరంగు మచ్చలవెనుక పచ్చవి 

పచ్చిక వర్షలేపనము చిత9కళలో ఛాయావాదము (Impressionism, ను జ పికి దెచ్చు 
చున్నది. 'సంచమాశ్వాసములోని 18 పద్యములో నీటిపతుల విలాసమును, ఇసుక తిన్నెలి 
ని కంగు గుంస్పలలో (4 ఆ 127వ పద్యము)లోని కాసాఠములోని తరంగ మాలికల 

య్య దా గతి గర్భిజీప్రీలవలె నడయాడు బాతుల  చికాంలు మిక్కిలి రమజీయముగా 
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ఆలాగే (3 ఆ 158 పద్యములో పరువులుదీయు తురంగవర్షన గనబకును. అది పరు 

విడెడి భంగిమలు దాని జూలు, వాలము, క + రసములు మొదలగువాని "విలా సములు, గుజ్లముల 

చిత9ములు . చేయుటలో పపంచ. ప క్యాతి వహించిన సుప సిద్ద చెనాచి చితంకారుడగు 

జూపీయాన్ చితరిములలో గాంచనగు పక్షి పకుగణ స్వభావ భంగిమల కనుల గట్టు 

నట్లు చితింంచుటలో గీతలలో సుష్రవిద్ద చై జాపొన్ చితికారులవలె కెతలలో కాళిదాస, 

థ్ భవభూతులు చితి)ంచుట గనబడును. తిరిగి అట్టి సిద్రహ_స్తత భావింప (శ్రీ వరదాచార్యుల 

వారి కవిత్వ చిత్రాలలో గానవచ్చుననుట ఏమాత9ము సత్యదూరము గాజాలదు. (శ్రీ వరదా 

చార్యులవారు చెన్నూరు సిరివంచ [పాంతములలోనున్న గోదావరీ, పారిణిహి వాన్ పరిసరా 

లలో నై సర్గిక పకృతి విలాస మనోజ్ఞ వాతావరణములో బహుకాలము విహరించి ఆనం 

చంకరచి యుంచినారు. 

పోతన కావ్యరచనకు పూనుకొనగానే యా సువక్షపేటిక విచ్చుకొని గోదావరీమతల్లి రస 

వాహినియె యుప్పొంగి వ్ప్పారి వెైలువతె [ప 
mM 

విహంగములు, బాతులు, కొంగలు, మీనములు, మీసాకులు, సంధ్యారాగములు, పడవలు, 

దించి బహుభంగుల దర్శించి యా విలానముల హా 

బె స సలు, సమస స్త వస్తువులు కొట్టుకొని వచ్చినవి. మ జమగు పరికృతి సహజ సౌందర్య 

మును, కవి, చితరికారుడు, శిల్పి, సన్నిహితత్యముగలి ధ్యానమగ్న దృషితో ఎంత పరిశీలిం 
గన! ల నన 

చునో యంతటి మహానందమున ను పొందగల్లును. అట్టి యానందహే ఛందమె పదబంధమై 

వితాకృతి దాల్చును. రంగు రూప్పల సవరించుకొని చ్మికకళయగును. కవికి చిత్రకారునికి 

మూల్మద్రవ్య మొక పేయైనను, (ప్రకటనా సామ 9వెరు. (Medium of Expression) 

పోతన కావ్యమ. లో పకృతి వ వర్షనలేగాక, స్ రూవపటములు అనేకము గాన 

వచ్చును. (2 ఆ. 15 నుండి 17) ప పద్యములలో దండక మండలుధారియై జటావల్కలముల 

దాల్చి రుద్రాక్షలుడాల్చిన యొక యోగిపుంగవుని చక్కని రూప చిత రణము 7 పష, నుండి 80 

పద్యమువరకు ఒక బీద జవరాలి వర్తనము ముద్దులొలికించును. స్ట్ వ ఆ. 289 వ పద్యములో 

ఒక విచ్చగాని రూపవర్షన మొక మహోన్నత చితరిరాజముగా గాసిపించును. తెగమాసి పిట్ట 

గూడగు తలంగల చింపి గొంగడి. ఆకలితో లావెక్కి_న పొట్రపె పెగల గంజిచారలు మీనములలో 

జిక్కి_కొనిన మెతుకు. చేతిలో చిప్ప, "సపీలికల గోచి కుక్క బెదరింపు, దిడిపిల్లలు రాళ్ళు 

వినరుచుండుట మనము (ప్రత్యక్షముగా గాంతుము. ఈ భిక్షుకు డర్హోన్మత్తుడు, పిచ్చివానివలె 

పడు నీ భిక్షులు దయనీయులుగను, నిత్యయాచనతో విసిగించువారుగను, పిల్లలకు వినోద 

సవ్పబుగను నుందురు. నే నిట్టివారిని నా కనులార దర్శించితిని. వీరిలో దారిద్ర్యము 

మూ ర్తీభవించినట్టుండుట పె పై చిత్రములో మనము గనవచ్చును. 

ట్ 

గ్ 

కావ్యమునకు నాయకులైన శ్రీనాథ పోతనల వర్ణనములందు వారివారి (Characters) 

గుణములకు సరిపోవునట్లు చక్కని రూసకల్పన మొనర్చినారు, (4 వ ఆ$69 -68) పద్యములు 

తిలికింప్పడు. వీరి ఆహార్యము వీరివీరి పత్యేక వ్యక్తి త్వమును మూ ర్తీభవింప జేయుచున్న వి, 
(శ్రీనాథుడు గిరిశిఖరమువంటి ఒడ్డుపొడవు గల్గిన దేహముగలవాడు, "కాక్మీరశాలువ, మణి 

మయా భరణములు, కంకణములు, రత్నకురడలములు, నవరత్నములు దాపిన అంగుకీయక్ష 
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ములు తెల్లని జరీఅంచు పట్టుదోవతి గల్లియున్నట్లు వర్ణింనబడి శృంగారము రంగరించి చేసిన 

మూర్తిగా భాసించుచున్నాడు. పోతన విభూతిపుం్యడములదాల్చి రుదాళిక్షమాలికలు మాత్రమే 

ధరించి, యే ఆలంకారములేక తెల్లని ఉ త్రరీయప్ప దోవతిమాత9ము ధరించి సత్వగుణము 

సరయు పోతబోసిన మూ రిగా భాసించుచున్నాడు. (శ్రీ నాథుడు రజోగుణమునకు రూపకల్న 

నగా గానబిడుచున్నాడు. వరదాచార్యులవారు నిజముగా చితికారులేయెనచో, పోతన వివి 

ధావయవములను ఏ పిమాజములో చితించెడివారో? ఏవిధముగా రూపకల్పన చే సెడివారో? 

తెలియదుకాని పై వక్ల్షనలుమాతము ఏ చిత్రకారునికినై నను రూవచిత9ణ మొనర్చుటలో 
నత్యంత సహాయకారులుగా నున్నవనుటలో నందేహింప బనిలేదు. శ్రీమాన్ వరదాచార్యుల 
వారు సంగీత సాహిత్యములందు సాధన చేసినవారు. చక్కగా కొవ్యగానము చేయగలరు, 

పృరాణ కాలక్షేపము వీ రొనర్చినట్లు మనోరంజకముగా చేయువారి నే నిదివరలో దర్శించలేదు, 
వారికి చిత0కళపై యాసక్తి మెండు. నాకు కవిత్వమన పిచ్చి (పేమ. ఈ రెండు పరస్పరా 
సక్తులు మమ్ములను చండూరిలో జరిగిన మహాసభలో సన్నిహితుల నొనర్చి మితు౦లుగా 
నొనర్చినవి. ఆవి నిజాము నిరంకుళపు రోజులు. పరిజాకవి కాశోజీని ప్రభుత్వము వరం 
గలు మండలమున నుండ వీలులేదని నిషేధించినది. శ్రీ ఆంబటిపూడివారు నాటిన సాహిత్యో 

ద్యానము చండూరిలో పులిజాల, ధవళా, సిరిషపిగడల రూపములో తనపరిమళములు వెదజల్లు 
చున్నది. ఈసాహిత్యోద్యానలక్మి (ప్రజాకవి కాళోజీని ఘనముగా సన్మానించుకొనినది. సుమారు 
4000 పిజాసభలో కిఏక్కిరిసియున్నది. కాళోజి మొదలుగాగల కవులు తమ కావ్యగానము 
లతో 2 గంటలు సభను ఆనందపరవళులను జేసినారు. తరువాత అధ్యక్ష సీఠము నలంకరించి 

యున్న శ్రీ వరదాచార్యులవారు తమ కావ్యామృతము జిలికినాడు. సుమారు 5 గంటలు సఖి 
కులను మం(తమ గ్గుల నొనర్చినారు. వారు కావ్యగాన కోకిలమై నిర్వహించిన ఆ కార్య 

క్రమ మపూర్వమై మరువరానిదిగా నుండెననట మాడపాటి, దేవులపల్లి మొదలగు పెద్ద 
లెరిగినదే. అప్పట్ల నేను వారికవితచే నాకర్షితుడ నై చెన్నూరికివెడలి వారింటిలో 6 మాసము 
లుండి కావ్యమునెల్లెడల వారి నోటనేవిని చిత్రముల వేయుటకు (ప్రారంభించి వారి పోతన 
కావ్యములోని దాదాపు 14 ఘట్టములను చితములుగా వేసితివి. మా వితు9కెల్లనవి వారి 
పద్యములకు చక్కని యనువాదములని శ్లాఘంచిరి. పోతన కావ్యములో ముది9ంపజేసన 
బంగారమునకు పరిమళ మబ్బినట్లుండు నని తమ (ప్రగాఢ వాంఛను వెలిబుచ్చిరి. కాని కారణాంత 
రములచే వానిని (ప్రచురించు భాగ్యము కలుగలేదు. ఈ కావ్యమును చితింంప బూనుకొనిన 
కొన్ని వందల చిత్రాలు వేయ వీలున్నదని గరిహించితిని. భోగినీ నాట్యఘట్టములోని వివిధ 
సన్ని వేశము లొక మనోజ్ఞ చితసమీ కరణము. ఆవి ఈ కావ్యములో మకుటాయ మాన 
ములై యొప్పుచున్న వి ఆచార్యులవారి కవిత నా చిత్రములు వియ్యము నందినవి. కాని ఏక 
రూపముతో విచురణావకాశము నొందలేకుంట మా దురదృష్టమేకాదు, ముక్కోటి 

గుల దురదృష్టమని నొక్కి వక్కాణింపగలనని ఇంతటితో విరమించుచున్నాను, 

కొండపల్లి శేషగిరిరావు 
ఉపన్యాసకులు, ఫైనార్డుకాలేజి _ హైదా9బాద్ 



విజఫ్ 
దః జా 

జావ 
తనెయగు తెనుంగు మాతృభాషగా గల్గియుండుటి మహాతహ భలము. ఆంద నా 

భాషయందు కవియె పుట్టుబటలన నెన్నిజన్మముల పుణ్యము తేకమెకనోకాక యా యద్భష 
యా న మలు శు 

మబ్బదు. ఆంధ్రదేశ మాదినుండి యః నర్హ కవిరత్నముల కాలవాలమె యలరారుచున్నది. 

ద్రవిడభాషా సంపిదాయముల తనవి యొర్చుకొని, వివిధ క చేశీయల విస్మయ మొగొల్పు 

వెల్లుల వెదజల్లు తెలు ఆర్య ద్రవిడ సంస్కృతు వరి వహించు ఘనతర గంగా 

యమునా సంగమువలె విశిష్ట వె వెలక్షణ్యము గల్లియన 

తెను కవితలోని (ప్రతి పద్యము తత్సమాచ్చిక శబ్దముల మేలి కలయికతో ముత్యాలు 

పవడాలు గలిసి ముద్దొసంగు తావడమువలె మురువుసూపుచు ఆంధ భారతీకంఠహార మై 

భాసిలుచుండును. తెలుగు కవు లుభయభాషలయందును కూలంకషమగు పాండిత్యము గల్లి 

వివిధ శాస్త్రీయ విజ్ఞాన విలసితులై న ప్రతిభా నంపన్ను అనుటకు వారి సత్కా వ్య నిర్మాణ 

ములే కార్యాజమలు. నన్నయ మొదలు చిన్నయ పక్యంతముగల మహాకవు లెల్లరును 

ముకు?_ ముత్యములే. ఒకరిని తీసి మరియొకరిని పెటవలను పడదు. ఎవరికివారే (పత్యేక 

వ్వ క్రిత్వమనుగల్లి నేను మందన నేమ ముందని గణనకు వత్తురు. నన్నయ, తిక్కన, 

పోతన, (శీనాథాదులవంటి కవులును అన్నమయ్య, త్యాగయ్య, క్షీ కేతరియ్యలవంటి వాగ్గేయ 

కారులును జన్మించి సంగీత సాహిత్యకళా కల్పవృక్షములనాటి. నండనవన వాటినిగా తెలుగు 

గడను దీర్చిదిద్దినారు. పలురీతుల బికాశించు సాహిత్య శాఖలలో నారితేరినవారని యది 

తీయులని యసమానయశము గాంచినారు. నాడేకాక నేడును, బహు ముఖపిజ్లా (పాభవము 

గల కవిపండిత పికాండులు వివిధ రీతులలో రసవత్కృతుల వెలయంపదేస తెలు(గుజాతికి 

గర్వకారణులై నారు. 

సత్క_వితకు స్వర్ణమునకవలెనే పాంత కొర త్తలులేవు. ఆకర త్ర (ప్రాతలు రుచి 

'భేదముల నొప్పారెడి యాభరణ విశేషములే తప్ప మూలద్య్రోవ్యమగు ప్రతిభ తాను స్వర్త మే 

యనుట శంకింపరానిది. కవితాకొాంతకు ఛందోరీతులు భావప౦కటనలోని తీరుతెన్నులు నేటివి 

రేపటికి పాితబడిపోవచ్చును. వస్తరూవ వె వై విధ్యములవలె ఆంతమాత9 కవితా కన్యకకు 

కొరి తపాాత లంటవు. 

కాళిదా సెన్నియుగములు మారినను కవికుల తిలకుడే. ఇప్పుడును నానాటికి కొంత్త 

పుంతలుదాక్కి. కొం తబలము పుంజుకొని సహృదయుల చి త్తముల రసానంద పరాయ త్ర 

ముల నొనర్చు నవయువకవి సింహకిశోరముల స౦తిభయనాదరణీయమనుట మాత్సర్య 
ద్వేషములమారురూప మనవలదా ః నవరత్నము లెన్నాళ్ళు గడచినను నవరత్నములే 
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యనుట మరువరాని సత్యము. అవి తా మెన్నడును శిరో ధార్యములై దేశకాలాబాధ్యము 

లునె , సజివములునె సౌభాగ్య పిదములునగు నకర ధనములు. 

కృతి మానవజాతి పరమార్థమును పట్టియిచ్చి రసబిహ్మానందానుభూ తిలో సద్యఃపర 

నిర్వృతిని సమకూర్చు సమస్త లోకకల్యాణ “ప్రదమైన రమణీయ (ప్రయోజనము. కాంతా 

సమ్మితో స డేశములకో, వింతగతుల (పియములగు హిత సత్యముల గటిప్పను, 

ఖండకాడ్యము లేక క క (ప్రయోజన పిదములు. మహాకొవ్యములు సకలపురుషార్హ 

సాధకములు, బహుశ పిమోజ జన పదములు. పృథగవయవము లేకై క నయోజన (ప్రద 

ములే యయ్యును, సకలేందిరియ కేంద దిిమనబడు శరీరముతో సారూస్యము నొందినపుడు 

పరస్పర సహకార సహజీవన భావబంధముగల్లి సమష్టి స్వరూపముతో సకలార్త సాధకములై 

భాసించును. ఇట్టి ఆంగాంగిభావయే ఖండకావ్య మహాకావ్యములకు అవినాభావ సంబంధమును 

గూర్చి నవరసానుభు భూతియను పరమ (ప్రయోజన సాధకమగుచున్నది. మహాకావ్యము మాన 

వత్వపు టానందపు టంచులనుదట్టి పూర్ణరసానుభూతి నొసంగి పొంగిపొరలు మహానది. 

మానవుని విజ్ఞానానుభవము పరిణతినందనివినా మహాకావ్య నిర్మాణము సాధ్యపడ 

దేమో? ఈ మహాకావ్యక ర్త రయే మహాకవి యనబడునేమో ? ఈ మహాకవి కీర్తినందుటకు 

కాళిదాసంతటి పితిభాశాలి పొట్టివాడు పొడువగు చెట్టుపండ్ల నాసించుటవ లె నపహాన్య భాజక 

మని యాత్మలో జంకినాడు. ఈ 20 వ శతాబ్దిలో మహాకావ్యము లాంధభాష షలో పలువురు 

మహాకవులు వా్రసిరి. బుద్ధచరిత 9ము, హౌందరనందము, డేవీ భాగవతము, రామాయణ 

కల్పవృక్షము, శివభారతము, రాణాపితానసింహా చరితము, ఆంధిపురాణము మొదలగు 

కృతులు తామీ క్ కోవకు జెందినవే. వీనిలో కొన్ని సర్కారు జిల్లాలకు మరికొన్ని రాయల 

సీమకుజెందిన కవివరులు వా9సినవి. కాని ఈ శ్రతాబిలో తెలంగాణమునుండి మహాకావ్య 

నిర్మాణము జరుగలేదేమోయని నాహృదయము శంకించినది. ఇట్లని నేను విశాలాంధగినుండి 

తెలంగాణమును వేరుజేయటలను కొనరాదు. ఆంధరిదేశపు పితివిడి భాగము విద్యా వివేక 
ముల కాలవాలమై కళాఖండ నిర్మాణమునకు సమర్థ మైనదిగా నుండవలెననియే. అంగము 

లలో ఏ అంగము బలహీనము కారాదని ఈ వెలితిని పూరింప నుద్యమించినది. కాని సము 
చిత మెన ఇతివృత్త ముపలభ్యమగుట కై చాలకాల మన్వేషించవలసి వచ్చినది. 

ణేను ఒకమారు ఫిరదౌసీ చరిత మును బఠించి రాజులు సేయు దుర్ణయముల కెంతయు 

ఖేదించితిని. ఆ సమయము నిజాము తెలంగాణముపై తన నిరంకుశప్రభుత్వము నెరపుచున్న 

దినములు. నా కప్పుడు రాజులను ధిక్కరించి వారి నిరంకుశ చర్యల నసహ్యించుకొని కవితా 

మవజీవికను గల్చించి యాత్మాభిమానము రక్షించుకొనిన మహా కవి 

పండు కండ్రగమైను. ఆశకు లొంగనివానికి, ఈశిత్వ్యము లొంగునని 
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మనశ్శాంతి పిదమగు హరిభక్తి భావమరంద పానము త్త చికు (డగువాడు క్షశిశము 

అగు విషయసుఖముల( ద్యజించగల డనుటకు తారాణ ము తాన మొొున మహా భాగ 

వతో త్రము(డు పోతన. పార లౌకిక సుఖముల నొసంగు భాగవత సంబంధము నతి భాసుర 

గతి రచించి పునర్షన్మ రహితమగు వై కుఠళవాసముగోర హఏెనర్పెంచి యనుకత్వమునందిన 

న్యజీవి పోతన, అనర్హలస్తుతిలో దుర్విని మోగపడువాణి కన్నుల పీకుణాంచది కరిగిన నవనీత 

హృదయుడు పోతన. ఆందా | ఆకలి కె నను మలము మూడిడక్తుప శని నిన్నా కరాట 

టుక్ష భే కిరాట కీచకుల కమ్మనని శపథమొనర్చి భారతి కా 

నడచిన తా త్యాగశీలి పోతన. ప9ిబంధ వ ఖముల రాజుల నథివర్తించి య షెశ్వర్యావ 
. ce ae, Cem 

అవ టు ల 

వింపజియు నగంహారముల కె యాత్మ 
స్వాతంత్ర్యము నము 

చ 

పడినవాడు పోతన. “నిరంకుశాః కవయః” అను సూకిని నిలు 

ల్చి సఫలీకృత మశోరథుండై యాత్మాభిమానముతో నలరారు మహా కవి 

థ్ 

క్షోణీకోణ కతాంళ పాలకులగు నృపు అనవధికమగు కాలజలఅధిలో నరవిమేషము 

స్పురించి యంతశకించు బుద్చుదపాం యులను వా-స్త సవికతను గు_ర్రెరింగినవాడు పోతన. నిత్యాన 

పాయినియగు శ్రీదేవి సేవింప నిఖిలహేయ గుణరహితు(డును. సకల కల్యాణ గుణసహితు 

తునునై యెస్పుడువ రెప్పపాటులేక నిత్య సూరివర్గము సేవింవనొవ్వు సౌందర్య మహోదధి 

యునె యెహికా ముష్మిక సుఖపరిదుడునై యలరారు (శ్రీహరిని సేవించి తదూిపగుణా 

భివరనము నొనర్చి యజహరామ రాదులకందరాని సుఖసంపదల కధికారియె ఎన ముకాత్మ 

పోతన. పండిత పామరులనక, ఆంధ్రుల కందరికి నథిమాన పాకు9డై క విజాతికి మార్గ 

దర్శకుడై నాడు పోతవ. అంధులచేగాక ఆంధేరితరులతో గూడ స్తుతింపబడిన భక్త కవిలోక 

శిరోమణి పోతన. తన వాక్కులు ధరణి జనములు తలదాల్బ భ కి పథములలో నడపించి 

యాంధ9 హృదయ పీఠముల నధివసించి శాసించు మకుటములేని మహా కవిసార ర్వభౌముడు 

పోత రాజామా త్యుడు. వాల్మీకీ తర్వాత రామాయణకథ తన దేశ భాషలోవాసి (పజల మెప్పు 

తొందినవా డొక తులసీ(దాసుడే. వ్యాసుని తరువాత భాగవతమును తన డేశభాషలో (వాసి 

మెప్పుబొందినవా డొక పోతనయే.. ° 

ఈ పోతనకవిరాజుతోపాటు తెలుగునాట నింకను నిరువురు రాజులుగలరు. అందులో 

నొకరు త్యాగరాజు. రెండవవారు గోపరాజు. ఈ ముగ్గురి రాజుల నభివర్షించి భు క్రిముక్తుల 

నా క్యాదింపగోరిన నాకు “మద్యంద నాచ్చతగుణం ముద్దా సన్యచవందనం” ఆకు భగవ 

ద్వాక్టము స్మృతికివచ్చి నా సంకల్పమునే నకు బలము చేకూర్చినది. వెంటనే శ్రీ పోతనకవి 

రాజు జీవితేతి వృ త్రమును మహా విబంధరూవముగా నారంభించి యత్యంత భ క్తి శిద్ధలకో 

ముగించితిని, 
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ఆంధ్ర కవితాకన్య పురాణేతిహోన కావ్యమార్గముల విహరించుచు వచ్చి పెద్దనాదుల 
కాలమందు రమణీయార్హ ప్రతిపాద్యములగు సుందరసదరీతులతో వినూత్న పిబంధ 
ప్రపంచోద్యానముల వెనుకటి కన్నమిన్నలగు వింత విలసనమ్ముల, విహరించి సహృదయుల 

సమ్మానముల నందుకొని జయధ్వజ మె త్తినది. రసవక్కావ్య కళావిశ్వ వీధులలో సీమా 
భూమిగ( జెలువొందినది. ఈ ప్రబంధపద్ధతి నన్ను మిక్కిలిగా నాకర్షించినది. ఆటులని 

నేను నూతన కవితా మార్లములకును దూరుడగా నెంచలేదు. నా కవితలో నేను రెంటిలోని 
సౌందర్యముల శ క్రి వంచనేలేక యారాధించి నాడనని సహృదయులు తెలిసికొనకపోరు, నాకు 
కావలసినది నవీన పారిచీన పొకీకత్వములుగావు, నేను కోరునదెల్ల ను, యేకాలమునకు 

జెందిన మార్గమెనను “సత్యం, శివం, సుందరం” అను కళా సౌందర్యోపాననమును 
మాత్రమే, సంకుచిత స్వభావము వీడి చూచు హృదయమునకది సర్వకాలముల నుపలభ్య 
మగును. సహజ సౌందర్యముగల శ్రీ పురాత నాధునాతన వేషభాషలలో వెలసినను, సరస 
హృదయాల సమాకర్షించును. సహజ సుందరిగాని శ్రీ నవీనాలంకారముల నెంతగా నాలం 
బన మొనర్చికొనినను నవమన్మధుని రతీదేవిగా మనజాలదుగదా | కావున సర సకొవ్యత్యము 

నకు పరిణత దశను సమకూర్చిన యలనాటి పిబంధ ఫక్కిలో నేనీ కావ్యరచనకు దొర 
కొంటిని. ఈ మార్గమున నే నెంతవరకు కృతకృత్యుడ నై తినో సహృద యైక వేద్యము. 

ఇంచుమించు నేనీ వీబంధ రచన మొనర్చుచు ముగించి పికటించుటకు 20 నంవ ' 
త్సరములు పట్టినవి. నేనీ కావ్యరచనా కాలమున నేమి పకటనోద్యమములో నేమి హిమవ 
తృ్చర్వతమంతటి విఘ్నముల నెరొనవలసి వచ్చినది. ఐనను దీనిని ముగించి ముది9ంచుట 
లీశ్వరానుగ9హ మేకాని నా సామర్హ్యముకాదని మనవిజేసికొందును. “పలికెడిది భాగవతమట 
పలికీంచెడివా(డు రామభదు9ండట” యను పోతన సూక్తి నాకును నన్వయించినవ. “తేన 
వినాతృణాగరి మపినచలతి” అనుట విబుధు లెరిగినచే! ఏత(త్రబంధ రచనమునందు నే నతు 
కులబొంతల నసమగ9ములగు చారిత9క సిద్దాంతముల - కొన్ని రూఢిలోనున్న పిసిద్దేతి 
వృత్తములతో జతపరచితినని సవినయముగ మనవి (జేసికొను చున్నాను. 

_ పోతన యోరుగల్లువాడన నొంటిమిట్టవాడను వివాదగి స్త విషయములలో నిమర్శకుల 
విజిగీష విపరీత ధోరణికి దిగినది* సకలాంధ9 లోకమునకు సుపరిచితమే. కొటవి గోవ 
రాజు, విద్యానాధుడు మున్నగు కవు లేకశిలా నగరము నోరుగంటికే (ప్రసిద్దముగాను వ్యవహ 
రించుట జేసియు 'ఓరుకల్లు _ ఏకశిల" ఆను పదముల యందలి సరియెన ఫపోలికనరసి, 
పోతన దిమ్మెరదగ్గరి యోరుగల్లువాడేయను చాత్రక సిద్ధాంతమును విశ్వసించి నేను నటులే 
వా్ర్రసితివి. కాని యాంధ్ర భాగవతకృతినిగూర్చి యావదాం(ధ్రుల కభిమాన పాతు9డగు 
పోతన మహాకవి తా నాంధిభూమిలోని యే పా9ంతమునకు జెందినవా(డె నను నాకు | 

an సమ్మత మే, 
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డానిలోని సత్యా సత్యముల చారితోకులకే వదలివె చి, పంజా సామాన్యముచే పి 
Sa a. | 

తింపబడు పసిద్ధతి వృత తమునే గిహించి గం దరచనమున కుద్యమించితిని. నేను బాయ 

నడి పష్క_చరిత9ముకాదు. నాకు పోతన చరిత9మును వాాయుటకవ్న నతని యుడాతా శయ 
ఉల! 

ముల పిజా హృదయముల దబ9తిబింబింపజేయుట ముఖ్య క ర్రవ్యము. 

సందర్భాను గుణ్యముగ నాకు నచ్చినరీతి కొంతకథను కల్పించుకొనుటయు జరిగినది. 

పోతన తా నాంధులందరివాడని యెంచి యీ కృతి కుద్యమించితిని, టికిని, చారితికు లెంద 

రెంత సరిశోధించినను తా సీతని చరిత్రములోని య. | కడవుకొనచు నభివర్షి ంచు 

హ సిరూపమువలె నసమగిమనియే యెంచబడ వలసినది. ఇందు కావ్యానుబంధమని 

'రెండాశ్వాసములు చివరివి వారిసితిని. ఇవన్నియు భాగవతకథలే. ఇవి కథకు సంబంధించని 

వనే అనుబంధకావ్యముగా గూర్చితిని. దీనికి (ప్రబల మైనకారణ మొక్కు చే. అది పోతరాజు 

తా|వాసిన భాగవతములోని హరిఆర రక్షణము ఆ శితపక క్షపాతమును బుజువపరచుకొనటతచే. 

భాగవత భ కరక్షణమును స్మృతికి దార్చుచు సీ భక్తు డనగు నా భాగవత రక్షణమేల సేయ 

లేవని ఆర్తిజెందుకే ఈ గాధల ముఖ్యలక్ష్యము. కాని యతసిపై వి పోటీకి వాగిసినాననుట 

దుస్పాహసము, అపచారము, 

ఈ నా రచనమును కుద్దపితి వా9సి యెంతేని తోడ్పడిన యు త్రమకవిస త్తముడగు 

అందె వేంకటరాజముగారికి నే నెంతయు బుణసడి యున్నాను. వారికీ కృతిపతి రామచంద్ర 

డాయురారోగ్య భాగ్య సమృద్ధిని పసాడించుగాతయని పార్షించుచున్నాను. కోరినదే తడ 

వుగా దీనికిగా ను సుత మచితముల వా9సియిచ్చిన రసమూ ర్తి మితు9లు బలరామా చార్యుల 

గారికి నా కృతజ్ఞతా పూ పూర్వక మంగళా శాసనము లర్ప్చింతును. వానిని బ్లాకులు జేయుటలో 

నాకు విశే షముగా తోడ్పడిన (శ్రీరామమూర్తి రిగారికిని హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. దినిలోని 

నాట్య ఘట్టమునుగూర్చి తమ అమూల్యాధిపా9యము డెల్చిన శ్రీ నటరాజుగారికి నా 

కృతజ్ఞతలు. 

ఇంకొక ముఖ్యమైన మనవి. నేను దీనికి తొలిపల్కు మలిపల్కు వాసియిచ్చుటకు 

(శ్రీయుతులు పూజ్యులు దివాకర్ల వేంకటావధానిగారిని, నాకు ఆ బాల్య పాొణమ్మిత్రులు 

శ్రీయుత పల్లా దుర్గయ్యగారిని యాచించితిని. వారు బహు కార్యమగ్నులై యుండెడివారు. 

వారికి వ్యవధి బహు స్వల్పమయ్యును, నా మనవిని త్రోసిపుచ్చలేక నెలలకొలది నాయీ 

బృహత్కావ్యమును సవిమర్శగా పఠించి చక్కని చిక్కని పీఠికలు వా9సియిచ్చిరి. వీ రిరు 

'వురికిని నా కృతజ్ఞతా పూర్వక ప్రణామము లాచరించుటదక్క మరేమి (ప్రతి యొసంగ 

గలను? నాయీ కావ్యము పై తమ యమూల్యాభిపారియము లొసంగిన పెద్దలకు పిరియ 

మిత్రులకు వినముగిడనైై ప్రణామము లర్చింతును. నాయీ కావ్యములోని వాక్చిత్రములగూర్చి 

సవిమర్శగా వివరించిన పిియమితుగిడు శేషగిరికి నా కృతజ్ఞతలు. 



76 

క్రో గలినంతశ9 మ ముదీణకును గల్లినదని తెల్చుటకు విచారించు 
M 

చున్నాను. మిత్రులు సహృదయాంధ) దరిజావీ కము నా కృషి నభినందించి సహస ముఖాల 

జ ని ణ్ సభా సన్మానముల జరిపి దీని ముద్శణతై సహాయ సంపత్తి నందజేసి తమ యుదారతను 
పంకటించికొనినారు. ఇందుకే భువనగిరి రూ. 2000, కొరుట్ల రూ. 2000, చెన్నూరు 

ల షా 

రూ. 2060, దోమకొండ రూ. ౪680 లొనంగిరి. ఇందుల కా గాంమాలలోని పురపముఖులు 

పరజలు శెంతేని యభివందనీయులు. 10 రూపాయ లొసంగిన యనేకమంది మితు9లకు 

నా కృతజతలు. మంచిరాలలో ర గంగారెడిగారి కుమారశేఖరులు శ్రీ నారసింహారెడ్తిగారు 
a 

నౌ కావ్యగానము విన్నంతనే సంతసించి ఒక వేయినూట పదారు లర్బించి తమ సరసత్వము 

కొని నాకే కక సాపొ పొఠాఖిమాను లందరికిని నభిమాన పా తు 

లె నారు. కవిపండిత పోషకులగు [శీ యాదగిరి రి దేవస్థానమువారుతు 500 లు సన్మానమొసంగి 
ran 

క దవ సహాయములతో గింధములోని కొంత శాగము 
వ ca 4 

మాతిమ ముద౦ణ మెనది, షభాగ ము ఎదు అమున కె పృభుత్వముసక వినతి 
a 
ty 

చెన్నారెడిగారు పరభుత వక్షమున లూ. 10,000 విరాళ మిప్పించి తమ యపార భాషా 
ts 

పొషకతాంభిమానమును |1పకటేించికొవినారు. వారికి యనంతకోటి కృతోజ్ఞతాభి నందనలు. 

నా ళుభాకాంక్షలు. ఈ విరాళము చేజిక్కుటకె శ్రీయుత కే. వీ. కేళవులుగారెంతో తోడ్చ 
డిరి. వారి బుజణము నే సన్నటి టికి  గేద్భుకానలినని వారికి నామంగళా శాసనము లర్సింతును 
(శ్రీ బిర్లా కంపెనీవారు 28 రీములు కాగితమును విరాళమిచ్చిరి. వారికి నా ధన్యవాదములు, 

ఎన్ని పనులున్నను నా గ్రంధ ముద9ణకార్యమున కే పా9ధాన్యమిచ్చి, కావ్యమును 
ముద్దుగా ముది9ంచి యిచ్చినందులకు శ్రీ శ్రీరామా పవర్ ఉప్ యజమాతలగు పభ్బా 
శంకరయ్యగారి కీశ్యరుడు సంపూర్ణాయురారొగ్య భాగ్యములు పిసాదించుగాక. 

“లోకా స్సమ మస్తా స్పుఖినోభవంతు”” 

వరదాచార్యులు 
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శ్రీమాన్ వానమామలై వరదాచార్యులవారు అల్బజ్ఞుడనగు నన్నుగూడ( గొన్ని 

పరిచయవాక్యములు వాగియుట కాజ్హాపించినారు. వారీ గౌరవమును నా కొసంగుట వారికి నా 

వెలడించు చుచున్న దేకొని నౌ యర్డ త కారణముకాదని వేరుగా 

చెప్పనవసరములదు, ఆచార్య, డాక్టరు దివాకర్ల వెంకటావధానిగారి “తొలిపలుకు”, డాక కరు 

పల్లా దుళరయ్వుగారి “కవి కొన “పరిచయము” "అను రెండు విపులములై న పీఠికలు ఈ మహో 
గ ఈ భో 

కావ్యముయొక్క యుళ్క్యృాష్టతను సోపప త్తికముగా ప్రక కటించుటయేగాక కావ్య రసాస్వాదన 

మునకు పాఠకుల కనేకవిధముల తోడ్నడుచున్నవనుట యతిశయో క్రి కానేర అట్టి తీ 

గింధముసె విహంగమదృష్టినికూడ పిసరించు నవకాశమును, భోగ్యమును లభింపని నేను 

ఈ మహాకావ్యమునుగురించి చికొక్క, మ మహాక వినిగురించియే మనవిచేయుట పర్యా ప్రమగునని 

భావించుచున్నాను. 

ఆచార్యులవారు తెలంగాణాసపాళింత పు వరంగల్లు జిల్లా వాసు ఆ, డాక్టరు పల్లా దుర్గయ్య 

గారి చిన్నతనపు సహాధ్యాయులు. వీరి జీవిత విశేషములు నా కెక్కువ తెలియవు. ఆచార్యుల 

వారు పూర్వకపుల పద్దతి ననునరించి ఆశ్వాసాంతగద్యములో భరద్వాజగో త్ర, ఆపస్తంబ 

సూత బక్కయ్యశాత్రి పుుత్రయని మాత మే తెలిపిరి. కాని వీరి రచనలను దాదాపు మూడు 

దళాబ్రములనుండి నేమ తెలంగాణాపా9ింతప్పు పతింకలలో తరచు చదువుట సంభవించినది. 

వీరితో ప ప్రత్యక్ష పరిచయము కీ. శే. సురవరం ప్రతాపరెడ్డి మణియు మితుంలు కాళోజీ 

నారాయణరావు గార్హద్వారా 15 సం॥ల (క్రితము కలిగినది. ఆచార్యులవారప్ప డత్యంత రోగ 

(గస్తులె యుండిరి. కొన్ని సంవత్సరముల చికిత్సానంతరము బాగుపడి ఒక యూపిరితి త్తి 

తోనే, ఆరోగ్యవంతులై ఈ మహ్మోప్రబంధరచన పూర్తి గావించి, ఆంధ్ర సరస్వతి కుపాయన 

ముగా నొసంగి ధన్యులె రి. 

ఆచార్యులవారు భ క్రశికామణులగు నొక శ్రీ వెష్టవ కుటుంబమునకు చెందినవారు. 

ఆనువంశిక మెన ఈ సంస్కారము వారి పురాకృత పుణ్య విశేషఫలముగా లభించి మహాభ క్ష 

శిఖామణియగు పోతనామాత్యుని పవిత౦ జీవితచరితంమును పిబంధించుటకు పురికొల్చిన 

దనుట యసమంజసము కానేరదు. భక్రపోతనయొక్క జీవిత చరిత్రమునకు సంబంధించిన 

కొన్ని యైతిహ్యాములు దంతకథలున్నను, వానినొక మహాపిబంధ సామాగి౦గామార్చి విస్త 
రించి కల్పించి ద్వాదశ స్కంధ బంధురమగు మహా భాగవత పురాణమునకు తులదూగు 

ద్వాదశాశ్వాస వి_సృతమగు మహాప్రబంధమును రచించు శిల్ప మాచార్యులవారి యపూర్వ 
మైన ప్రతిభను చాటుచున్నది. కథాకథన వీధానమునగాని, (ప్రకృతి వర్షనా సౌందర్యమున 

గాని, రసవదలంకార బంధురత్వమునగాని మహాకావ్య లక్షణములచే సంపూర్ణముగా నలరారు 

చున్నదనుటకు సాహిత్య సముదిమథన మొనరించిన దక్షులగు ఉభయపీఠకా రచయితల. 
పిశంసా వాక్యములేచాలు. 
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ఆధునిక కాలములో భావక విత్యము, గేయక వితము, అభ్యుదయ కవిత 

ములో నున్నవి. వచన కావ్యముల కత్యధిక పాచుర్యమున్నది. పాంత సంప 

నమసరించి రచింపబడిన మహాకావ్యములు, (పదింధములు మిక్కి! 

రామాయణ కల్పవృక్షము మున్నగు కొన్నిమాతమే పి 

చార్యులవారి పోతనచరిత్ర కొం త్తపాతల మేలుకలయికలకో శోభిలుచున్ననూ [ప్రాచీన 

మార్గము ననుసరించిన యాధునికార్యధ్ర న మహికావ్యములలో రత్నమువంటిది. పోతనను 

గురించిన వివిధకథలయందు సామంజస్యమును క ల్పించుబయందలి చమత్కృతి మిగుల 

పిశంసవీయము. ఆ మహాభాగవతో త్రముని వినయ, సహౌెజః న్య, సౌశీల్యాది గుణగణముల 

వర్షనయందలి భక్తి ఢం స్వయము ఆచార్యులవారి వినయ, సౌశీల్యాది సద్దుణములయొక్క_ 

స్ఫోరకములు. పోతన మహాభాగవతమునందువలె ఆ మహాకవి చరితంమగు నీ మహా 

కావ్యమునందు భక్తిరస ముప్పతిల్లుచున్నది. వేయేల, డాక్టరు అవధానిగారు వారిసినట్లు 
(శ్రీ నాధుడు పోతనకవిత్వమునుగూర్చి గావించిన పిస్తుతి ఆచార్యులవారి కవిశ్వమునడు 

కూడ సంపూర్ణముగా నన్వయించును. పోతనకు, (శ్రీ ఆచార్యులవారికి యనేక విధముల భావ 

సమైక్యతగలదని ఈ మహాకావ్య మేకాక, వారి జీవిత విశేషములుకూడ నిరూపించుచున్న వి. 
ఆధునిక తెలంగాణా మహాకవి (శ్రీమాన్ వరడాచార్యులవారికి నా యభినందనముల నర్చించు 

చున్నాను, 

క హ్ జు కరే మా డా॥ బూర్గుల రామకృష్ణరావు M. ౫. 

పోతన పేరుతలచడమే తడవుగా అంధుల హృదయం పులకరిస్తుంది. పండితులు, 
కవితా పిపాసువులు మాతమేకాక మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో విద్యావతులుకాని శ్ర్రీలకుకూడ 

గజేంద్ర మోక్షం, పహ్లాదచరికం, (భమరగీతలు మొదలగు కొన్ని ఘట్టాలైనా తప్పక 

కంఠస్థమై యుండడం గమనించదగింది. ఈనాటిమాట చెప్పలేనుకాని మొన్న మొన్నటివరకు 

తెలంగాణంలో అక్షరాభ్యాసంతోపాటు “తల్లీ నిన్నుదలంచి పుస్తకము చేతంబూనితిన్” ఆనే 

పద్యం నేర్పేవారు. పండిత పామరులకు 'ఉభయులకూ  అభిమానకవి ఎవ్వరవి (వ్రళ్నీ సే 
ఏదృష్టితో చూచినా “పోతన' అనే చెప్పవలసివస్తుంది. 

ఆంధు9లు పోతన నంతగా (ప్రేమించడానికి ఆయన కావ్యమేకాక ఆయన జీవితం 

కూడ పరిబల కారణమనక తప్పదు. చేసిన రచనకూ, గడపిన జీవితానికీ, ఇంతటి అవినా 
వసంబంధం, ఇంతటి అపూర్వ సారూప్యం, అఆన్యతర9 దు ర్రభమనే చెప్పాలి. చరిత 

కారులు, పరిశోధకులు, ముక్కులు విరిచినానరే, ఆంధధ్రులువాతం పోతన జీవితాన్ని 

ఇప్పుడు నమ్ముతున్న టే ఎల్లప్పుడు నమ్ముతూ ఉండడం కావ్యోత్క-ర్షదృష్ట్యా శే్యయన్కర 
మని నేను భావిస్తున్నాను. పోతన వ్య క్తిత్వాన్నిగురించిన వితిబింబం (Image). 'లోవి 
అనన్యమైన ఉదా త్తతను చిరస్థాయిగా ఉంచడం మన కర్తవ్యం, 



80 

ఈ పవిళరి కర్తవ్యాన్ని (శ్రీ వానమామలై వరదాచార్యులు మా వరదన్న అమోఘంగా 

నిర్వహించి పోత నచరిత్ర మహాకావ్యం రచించారు. భిగవత్సంబధ మైనది భాగవత మైతే 
భాగవత సందింధమైన ఈ మహాకావ్యాన్ని ' 'భాగవతీయం” అనవచ్చు. 

పోతనగారి జాతక మే ఆయన చరిత౦కారునికికూడ వారసత్వంలో సంక్రమించింది 

కాబోలు; ఫీ పోతన్న జీవితానికీ వరదన్న జీవితానికీ మధ్య ఎంతో సామ్యంఉంది. నిర్ణనత్వంలో 

సామ్యంఉంది. అమృతహృదయంలో సామ్యంఉంది. కవితా వై భవంలో సామ్యంఉంది. 

ఉదా త్త కల్చనల్లో సామ్యండఉంది. పదలాలిత్యంలో సామ్యంఉంది. వేయేల ? ఒక్క కృషీ 

వలత్వంలోతప ప్ప ్ఫ అన్ని విషయాల్లోనూ సామ్యం ఉందంటే ఆతిశథయో క్తి కాదు ? 

వరదన్న ఈ మహాకావ్యాన్ని ఏ ముహూర్తంలో (ప్రారంభించాడోకాని అడుగడుగునా 
ఆయన మార్గంలో విఘ్నపరంపరలే ఎదురయ్యాయి. ఆర్థిక దుస్టితికోపాటు అస్వాస్థ్యంకూడ 
సంభవించింది. రాజులకు రావలసిన రాజయక్ష్మ ఈ కవిరాజును వరించింది. వ్యాధి తుదకు 
కుదిరినా అలనాటి బక్క_పలుచని వరదన్న, సుళావివ్యకంఠంతో పద్యాలాలపించి పండిత 
పామరులందరినీ తన్మయత్వంలో ఓలలాడించిన ఆ చుజుకై న వరదన్న, శాశ్వతంగా 
అద్భృశ్యుడ పోయాడు. వరదన్న స్వరూపం, స్వరం, సంగీతం _. అంతా ' మారిపోయింది. 
ఐతే ప్రాణాలు దక్కడ మే పది వేలనుకున్నాము. 

పా9ణాలను దక్కించుకోవడంకన్న, తదుపరిరక్షించుకోవడ మే మరొక వికట సమ 
న్యగా పరిణమించింది. దోమకొండ జనతా కళాశాలలో హార్మోనియం, తదిలా, తంబురా 
మొదలగు సకల వాద్యాలను తా నొక్కడే వాయించుతూ (గ్రామీణ యువకులకు బుజ్జకథలు , 
భజనలు వగ గా (శతానేవారసి నేర్పే ఉద్యోగం స్వీకరించా డీ మహాకవి 1 పోతన చరిత్రం 
(వాపాడా ? బుజ్జకథలు వస్తాడా ? రెంటినీ వాయడం సాగించాలంకే ఎంతటి వాడికైనా 
బుజ్జి తిరిగిపోదా. ?,.. కాని వరదన్న కలం ఉభయదిశల్లోనూ నడిచింది. తన “సాంస్కు 
తిక” భృత్యోద్యోగాన్ని వచ్చి చూడుమని నన్నెన్నోమార్లు పిలిచాడు. కాని ఆయన దుస్టితివి 
పృత్యకంగా చూస్తే భరించజాలనే మోనని నేను వెళ్ళలేదు. భృతికొజకే బాధపడుతున్న వర 
దన్నకు ఐరావతంలాంటి ఈ మహాకావ్యం మరొక సమన్యగా తయారైంది. ప్రచురణలో 
జాస్యం జరిగిసకొద్ది వరదన్న కావ్యానికి మెరుగులుదిద్దుకూపోయాడు. "అదేదో ఆయన తహ 
తహ్క ఎంత బాగున్నా మరింత బాగుండాలని | ఇలాంటి నిర్గుష్టతా పిపాసువులకు నిద్ర 
పట్టదనుకుంటాను. వరదన్నకమో కావ్యాని కెన్ని మెరుగులు పెట్టినా తృ ప్రిలేదు.. _రసజ్ఞాల 
కేమో ఎన్నిమార్లు వినినా తనివితీరదు. ఇదొక ఎడతెగని పోటీగా. తయారై ౦ది. 

శమారమి పావు శకాబ్దం తరువాత ఈ మహాకావ్యం వెలుగులోకి. రావడం. మన 
కవికా భవిష్యత్తుకు కుభసాచకం. ఇందలి పద్యాల ఉద్దరణలిచ్చి నా అభిప్రాయాలను పాఠ 
కురి ర రు, డం నా అభిమళతంకాదు. రసజ్జాని ప్యాత్రతను, వ్యకి శ్ర్త్వాన్ని బిటి రసోత రాక్ష కలు 

ఈుందత। క్రి ఆ భాగాన్ని ఎవరి వారికే వదిలేసాను. 
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వరదన్న నా సన్నిహిత మితిమండలిలోవివాడు. ఆయన కలంనుండి చిండిన ఈ 

సర్వాంగ సుందర రచనను నాతోపాటు ఆంధ) పాఠకలోకం చదివి ఆనందిస్తుందన్న ఉత్పా 
హమే నన్నీ నాలుగుమాటలు వొయడానికి పురికొల్పింది. పోతన జీవితాన్ని వరదన్న 
వాం సే వరదన్న జీవితాన్నెవరై నా వొయబూనితే ఎంత బాగుండేది. 

ఇటు 
గా 

పె వి నరసింహారావు 
న్యాయ, చేవాచాయ శాఖామాత్యులు 

ఆంధప్రదేశ్ _ హైద్రాబాద్ 

Sati 

ఇప్పటి కవితకు స్టిరతలేదు. దానికి కారణమేమో తెలిసికొనవలెనను వియత్నము 

గూడలేదు, అత్మకుగల్లిన ఏ యల్పానుభూతినో పికటించుకే యొక ఘనకార్యముగా 

భా వింపబడుచున్న ది. కాని మన పూర్వపు కవిపోషక స్నామాట్ కృష్ణదేవరాయలు సర రాజ 

జయముచే కీ ర్తిగాంచినట్లు పిబంధ కవిశాభివృద్ధిసల్సి యసమాన యశము గాంచినది మన 

మెరిగినవిషయము. ఇప్పటి కవులు అట్టి ప౦బంధ కవితయెడ ఆసక్తి చూపకపోవుటకు 

ఆత్మ స్టిరత్వములేకుండుచే హేతువోయేమో తోచకున్నది. కాని ఇప్పటికిని ఆ (ప్రబంధ 

కవితను పునరుజ్జీవింప సాహసించిన ఇట్టి మన కవిని ప్రజలును ప్రిభుత్వమును సహకార 

సన్మానములనిచ్చి ఇట్టిపనిక్రై ఇంకకొందరు కవులకు పోగిత్సాహ మొసగవలసియున్నది. 

ఈ కవి పితిళ అతిసహజమై రచనావై ఖరి నవీనశైలి సమ్మి(శ్రితమును మధురమును జొచితీ 

యుక్తమునై యున్నది. (ప్రబంధ కవిత్వ నియమములన్నియు పరిపాటింపబడియే యున్నవి. 

ఇతివృ త్తమో ఉ త్తమో త్రమమెనదియ భాగవత రచనావిష్టాతుడగు బమ్మెరపోతనకు సంజం 

ధించినదియు నగుట ఈ కవి భాగ్యవిశేషము. కొన్నిచోట్ల అతని కవితారీతులును అనుసరించ 

బడినవి. జ్ఞానభ క్తి వైరాగ్యసంపూర్ణుడగు పోతన జీవితచరిత్ర మన కాదర్శపాగియమై 

యుండునుగదా. భగవంతునిచరిత౦) పఠించి ఆశ్చర్య చకితులమై పోవలయునేగాని దానిని 

మన మాచరణయందు నిలుపుకోలేము. మొదటినుండియు పెక్కు కవిత్వ మార్గములలో 

రచనలవలె స్వేచ్చగా గాక నియమనిష్ష కల్లియండుట చాల గొప్పపని. ఇట్టి పరిబంధ కవి 

తకె ఇప్పటి ఇతరకవులు కొంద రెవరై నా (ప్రయత్నించ సాహసింతురోలేదో చూడవలసి 

యున్నది. కనీసము ఇస్పటి కవులందరును ఈ పిబంధమును పఠించి రసానుభూతివై నా 

పొందుదురుగాక. ఈ కవి ఇళ్లే తిక్కనచరితముగూడ రచించి మనకు గొప్ప యుపకారము 

చేయుటకు భగవంతు డీ కవికి ' దీర్హాయరారో గై గె ్యశ్వర్యముల నొసంగి కృపాదృష్టి గాంచుగాక, 
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i ఉ త్రమకావ్య రచయితయగు ఆంధ్ర కవిస త్తమునిగురించి కొవ్యము చార్రీయట మన 

యాంధిలోకముననున్న ఒక్క జాషున కవిమాత్రము ఫిర్దోసిని గురించి వారియుటతస్స. ఈ 

కొ తపోకడను గుత్తగొని మహాకావ్యములోని [ప్రత్యణువు రసవ. తత్తర ఘట్టముగా గూర్చుయీ 

మహాకవి ధన్యజీవి. ఈయనకిది యుగ్గుపాలతో సలవడినదే మో యనిపించును. భావ'విలస 

నము, పదగుంభన లాలిత్యము, కల్పనౌచిత్యము, ఉ(తేకెపటిమ, కొన్ని భాగముల సహజ 

సౌందర్య స్వభావ కీ. విచిత9 చిత రచన, లాస్యక ళా భిజ్ఞాన వె వై దగ్ర్యము, లౌకిక విజ్ఞాన 

విశేషము. వి శ్ష్ష సంపరిదాయానుసరణ సరణి, పండిత పామరులను స్నీగ్గముగ్గులుగా జేయు 

మృదుల మ మధుర సరళ పదవిన్యాన మొకొ్కొ-క్క-చో, ఘనగంభీర గర్జాసమ సమస్త భాగ్య 

రొగ్యపై యలరారుచు నవం నవతాఘటక నిత్య శాగావ్యమగు కై E తనల్లుటకే ఈ కవిని ఆ 

మ నిత్యకవి సృష్టి ంచెనో యను భావము వొడమును. ఈ కవివర్హనమున విషయ విమర్శ 

నము ఎంతో గహన పరామర్శ గల్లియుండుట శోభాయమానమై నిర్వికారస్తితి విరాజిల్లును. 

భోగినీ శారదా ఘట్టములు శ్రీనాథకవి రాజవై భవశ్రీ భక్తపోతన వై రాగ్యభక్తి విజ్ఞాన 
త్యాగాది సద్దర్మని ష్టానష్షానసామా 9జ్యము కవితాసమాధిని . సమకాలికకవి స్వస్రత్యక్ష 

విషయమ ట్టు వారాయు సిద్ధహ స్తత భావించునప్పుడు మన మేకావ్య స్వర్ష్శసీమల నేభావవీథు 

లలో విహారించుచుందు మో నేను వాక్యరచనలో వివరింపగలనా ? ఊరక యీస్తుతి పాఠ 

ములు వల్లించుట నా సమ్మతి గాకున్నను, ఈయన కావ్యపాఠము వారంవారము నా వాగ్లే 

ఖినుల (పేశేవణ కవళుడనై తిని. ఈ కవి యొక్కొాక్క పద్యరత్నమునకు తన పవిత్ర) 
ర _క్రబిందువుల నెన్నటిని వ్యయపజదెనో z 

కవిత తన యిష్టమగు. సిద్ధాంతానుసార ముండవలయునను విమర్శకులు ' కవి కవితా 
మార్గములోని యానందము ననుభవింపజాలరు. ఈ కవి యింతకుపూర్వము వారసిన “మణి 
మాల” మొదలై నవి సర్వ విదితమే. ఈ కవినిగూర్చి విశ్వనాధ సత్యనారాయణకవి 
సామాట్లుగారి, చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాశ్రీగారి సదభిపా9యములతో నేనేకీభవించుచు నితనికి 
ఆయురారోగ్యాభివృద్దిగా ఆశీర్వదించుచున్నాను. 

Fre 
పందనవలి | ల్లి వానమామలై. లక్కణాచార్యులు. 

DORNER TETRIS 

క॥ పావన పోతనచరితము 

శ్రే వరదుడె వరదుడయి రచించెననంగా 

భావొన్నత్య ప్రతిభా nn . 
శ్రీ విభవాన్వితముగా విశిష్టత నొందెన్॥ = . a 
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భక్తి దృష్టితో తిలకించితిమేని ఇది భాగవతమునకు సరస నిలుచుననుటలో నత్యుక్తి లేదు. 
కథాకల్పనా కొశలమునను, భావొన్నత్య, రసౌచిత్య, శె లీరామణీయకతలలోను ఈ కృతి 

ఆంధ్ర భారతీ స్వీకృతికి సర్వవిధాలా సముచితమైనది. ఆధునిక విశా శాలాంధ్ర సాహితీ 
సామాజ్యపీరి పై దీనికిని ఒక పూజ్య స్థానము లభించుననుబలో ఎట్టి సంశయముండదు. 

నా తమ్ముడ గుటచే ఇంతటనే విరమింతును. ఈ వరదుని అఖండాయురా రో గ్యసంపద 

లొసంగి వరదుడు రక్షించుగాత. 
mr 

వానమామలై జగ న్నాథ "బారులు 

. వానలకు బడు మననవ 

(శ్రీమదభినవ పోతన, మహా కవిశిరోమణి, శ్రీమాన్ వానమామలై వరదాచార్యుల 

వారు ఈ కావ్యమును ఇరువది సంవత్సరములకు పూర్వము వ్రాయుట కారంభించినప్పటి 

నుండియు, పలుతావుల, పలు సత్క-విగో ష్షులలోను ననేక పర్యాయములు విసి యానందించు 

భాగ్యము నాకు. గలిగినది. తెలంగాణ పా౦ంతమునకే కాక _విఖిలాంధ్యిమునకును నలంకౌర 

భూతు డీ కవిరత్నమనుట లతిశయో కి కాదు. 

౯. వై సర్లికముగా విద్వత్క-విత వీరిలోనేకాక వీరి సోదరులలోను వెలయుటకు వీరు 

సుప్రసిద్ద విద్వత్కుటుంబములోని వారగుటయే కారణము. మంవశిగంభీరన్వనముతో వీరు 

పద్యపఠనము చేయుచున్న ప్పుడు, అందలి కవితా రసామృతము వినువారి సర్వేంది9యము 

లకు. సంతృ ప్రిని, అపరిమితానందమును గల్లించుటయేకాక, వీరి రచనా పాటవము విద్వాంసుల 

నుజ్జూత లూగించి యిక్కాలమునం దింతట్" ఏిద్యత్క. వి శేఖరు డితరతఫ నున్నాడాయను 

నాశ్చర్యమును, ఆనందమును, తన్న్మయత్వమును గలిగించి, యపరియత్నముగా పిశంసా 

వాక్యముల గురిపించునటు తొనర్నును. ఈ యానందానుభూతి మున్నగువావిచే శోరితల 

హృదయమునకు భావశబలత యేర్పడుచుండును. 

వీరి కావ్యకవితలలోని వస్తుస్పితిని వర్షించుట నా కలమున కలవిగాదు. భావుకులై న 
రసికపాఠకజనము ఇందలి రసాస్వాదనము నొనర్చి సహృదయ సదస్సీమల పుక్కి 

లింతురుగాత. 

కః వీర్వత్కవి తల్లజుడును విద్వత్కవివరుల కల్పవృక్షము బ్రాహ్మీ 

. చిద్విద్యా. విలనదమల సద్వృత్తుడు' వరదుడితని నన్నుతిజేతున్. 

ఇటు ల 

కక. 11.1866 శిరోమణి, ఆంధధ్రవిల్లణ, (బ్రాహ్మీభూషణ 



ి4 

సుస్వాగతము 

శ్రీమాన్ వానమామలై వరదాచార్యులవారి పోతనకావ్యము యీనాటికి సర్వాంగ 
సుందరముగా ముది9ితమె ఆంధపాఠకుల హ_స్తకమలముల నలంకరించుట అత్యంత ఆనంద 

కరమెన సంఘటన. ఈ సంఘటనను ఒక సాహిత్య పర్వమని చెప్పినచో అతిశయో క్రి 

కాజాలదు. ఆచార్యులవారి కొలిరచన మణిమాల. రమారమి రెండు దళాబ్రాల్మకింద (ప్రకటిత 

మైనది. ఈ మధ్య వారు ఒకటిరెండు చిన్న కబ్బములను రచించినప్పటికిని, ఆంధ9 వాజ్మ 

యములో వారికి శాశ్వత మైన స్టానము కల్పించిన గంధము పోతనకావ్య మే. పోతన మహా 

కవికి విహారస్టలమైన ఓరుగల్లులో యిరువది సంవత్సరాలకి9ిందట ఆచార్యులవారి తొలి 

కావ్యము మణిమాల ఒక మహాసభలో ఆవిష్కృత మైనది; ఈ కావ్యమును రచించవలెనను 

అభిలాషకూడ ఆనాడే వారి హృదయక్షేతంమున మొలకెత్తి ఉండవచ్చును. తరువాత చాల 
స్వల్పకాలములోనే యీ (గ్రంథరచనను వారు చాలమట్లుకు పూర్తిచేసి యుండిరి. ఈనాడు 
యీ మహాకావ్యము ముదిణఆయి, పాఠక లోకానికి అందుబాటులోనికి వచ్చినప్పటికివి, 

యింతకుముందు అనేక మహాసభలలో వేలకొలది రసికుల సమక్షమున ఒక్కొక్క పర్యా 

యము గంటలతరబడి ఆచార్యులవారు మధురముగా గానముచేసి, సభాసదులను మంత) 
ముగ్గులను గావించిన సంఘటనలు నాకు కొన్ని తెలిసియున్నవి. 

పోతన జన్మస్రానమునకు, ఆచార్యులవారి జన్మస్థానమునకు మిక్కిలి దగర. మణి 

గిరిలో ఉడ్భవించిన దివ్యమణి (శ్రీమాన్ వరదాచార్యులవారు; వారిది విద్వత్కుటుంబము. 
గొప్ప పండితులుగా, మహా భక్పులుగా వారి తండి9గారు ప్రఖ్యాతి గాంచియుండిరి. సంగీత 
సాహిత్యములు రెండును తం|డ్రిగారివద్దనుండి వరదాచార్య సోదర బృందమునకు వారసత్వ 

ముగా సంకమించిన మహాసంపద, తండి9గారికీ ర్తి జిల్లామట్టుకే వరిమితముకాగ, ఆచార్యుల 
వారి యశశ్చంద్రికలు సకలాం(ధ్రముమీద ,(ప్రసరించినవి. వరదాచార్యులవారు జనక నమక్షము 

లోనే, అన్నగారి అదుపాజ్జలలో సంస్కృశాంధ్రములందు కూలంకషమైన పాండిత్యమును 

సంపాదించిరి. దానితోపాటు ఆధునిక సాహిత్యమునుగూడ వారు వరనముగా అవగాహన 
గావించుకొనినారు. కావుననే యీనాడు తెలుగుకవులలో వారిది విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వము. 
పారిచీన ఆధునాతన సాహితీసరులకు సర్వవిధాల మధ్యవర్తి రిగా నుండదగిన కవిశిరోమణులు 

థీ ఆచార్యులవారు. 

ఆచార్యులవారి ఆదర్శము పోతనజీవితము. ఆ మహానుభావుని జీవితమువలెనే, ఆచా 

ర్యులవారి జీవితము చాల పవిత్రముగా, సంసార పక్షముగా జరుగుచున్నది. శృంగార భ క్తి 
రసములు ఆచార్యులవారికి మిక్కిలి అభిమానాస్పదమని, యీ కౌవ్యము మరొకమారు 



కు 

విటుడు యతిగాకపోవునే వెసమడీయ 

కావ్య వె రాగ్య వరనా కరనమున” 
ర / [35 3c) 

అను కవిసూ కికి ఆచార్యులవారి కావ్యము ఉ త్తమ ఉదాహరణ మై యున్నది. కరుణ 

రసమునుగూడ ఆచార్యులవారు చాల చక్కగా పోషించియున్నారు. పోతనకు కబిచితిము 

వలె, ఆచార్యులవారికి శే శేష మిక్కిలి పీరితిపాతరిము. ఈ శేష ఇ చాల సహజముగా, సుంద 

రముగా ఆచార్యులవారి కవిత్వమున పిత్యక్షమగుచున్నది. ఈనాట్కిని విఘంటువులకెక్కక, 

తెలంగాణ [ప్రజల నాలుకలమీద నాట్యమాడు నుడికారము ఆచార్యులవారి క విత్వమున పుష్క. 

లముగా కనుపించుచున్నది. ఈ నుడికారమును వారు చాలనేర్చుగా, మనోహరముగా తమ 
పద్యాలలో అల్లుకొనినారు. 

_ “పలికెడిది భాగవతమట, పలికీంచెడివాడు రామభదు9ండట” అను భవ్యమైన ఆవేళ 
ముతో పోతన ఆంధ మహా భాగవతమును పురాణించినాడు. ఇంచుమించుగా, అంతటి 

ఆవేశముతోనే ఆచార్యులవారు పోతనచరిత్ర కావ్యరూపముగా రచించినాడు. పోతనామాత్యుడు 
భగవంతునిచరిత 9 యితివృ త్తముగా తీసికొనగా, ఆచార్యులవారు పరమభాగవతో త్రమువి 

కథను కావ్యవస్తువుగా స్వీకరించినారు. తెలుగు సాహిత్యములో సర్వవిధాల పోతనచెంత 

నిలువదగిన కవీశ్వరులు ఆచార్యులవారు. స్వయముగా వారు యీ కొన్యమును వినిపించగా 

వినిన పాఠకుల జన్మము నిస్సందేహముగా చరితార్హమనునంగతి శో౨ితలకు తెలిసిన సత్యమే. 

ఈ కావ్యమునకు సుస్వాగతము. ఆచార్యులవారు యింకను యిటువంటి మహాకావ్యము లనేక 
ములను వ వారియగలరని ఆం[ధ్ర ప్రభుత్వము, ఆంధపిజలు వారిని సముచితముగా ఆదరించ 

గలరని, పరమేశ్వరుడు ఆచార్యులవారికి చీర్దాయురాలో గ్ర్యైశ్వర్యములను పిసాదించగలడవి 
నా పార్ట న, 

ee దేవులపల్లి రామానుజరావు 
7_12_1966 కార్యదర్శి _ ఆంధి)ప)దేశ్, సాహిత్య ఎకాడమీ | 

నూత్మంలో మోక్షం 

1946 కు ముంచే పోతనచరితం అచ్చవుతూందని ఆశించి మురిసిపోయినవాట్డి. 

1966 లోనై నా పోతనచకిత9 ఆచ్చుకావడం చూచినవాణ్ణి. ఆదృషవంతుజి, వరదన్నకు ఆతి 

బాల్యపు. సంగడికాణ్డి. పోతనచరిత9 పుట్టుక ఎజిగినవాజ్డి, బాల రసాల సాలి బారసాల 

విందారగించినవాజ్డి, వరదన్నను. పోతన “చరిత్రను, అంగడిగాళ్ళు, (అధినేతలు, మంతులు 

పామళతులు,. “రాజనీతి గారడీగాళ్ళు) ఆడించిన తై కెక్కల భాగోతంచూచి అలమటించినవాణ్ణి. 

ఆప్తుల. అమాయకుల ఆదరణతో వఠదన్న.. పోతన్న చరిత) బతికి బయటపడటం చూత 
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నోచుకున్న వాణి, విజంగా అదృషవంతుణ్. వరదన్నకూ పోతన్నకూగల పోలికే “పోతన్న 
* ఇ టి ణ 

చరిత9?కూ తెలుగు భాగవతానికీ గలదు. ఎన్ని ఆటంకాలు ఇద్బిందులూ ఉన్నా కవులు వారి 

కృతులు బ్రతుకుతాయి. కృతులు ఆమరకావ్యాలై నిలుస్తాయి. కవులనుకూడా అమరులను 

చేస్తాయి. పోతన్నవలెనే వరదన్న ఆ మాట బుజువుచేసినాడు. _ భాగవతంవలెనే పోతన 
చరితిమూ ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటుంది. కవుల జీవితము ధన్యము. కృతులు ధన్యములు. 

వరదన్నకు పోతన్న సంగతి, వరదన్న సంగతి కాళన్నకు,.....ఇది. కవికుల మెతి. 

కన్నీటిలో మున్నీటి బస_పసన _ రెంటిలోనూఉంది ఉప్పన. రెండూ తెసాయి ఉప్పెన. 

ఇసుకదిబ్బల చేసాయి కెళన. ఇయ్యది పోతన చరితిమున నా గొడవన _ మీరందరువిన _ 
కనుపించిన్నసూక్మంలో మోక్షం, 

ప్రజాకవి, అభినవ వేమన 

కాళోజీ 
371968 

కవితా కలకం 

రొచనలోనేగాక గుణగణములందును పోతనను బోలినవారు శ్రీ వానమామలై వరదా 
చార్యులుగారు. కర్కొటకులుగూడ కవులుగా చలామణీ అవుతున్న ఈ రోజుల్లో కమ్మని 
హృదయంగల వరదన్నవంటి కవి ఉన్నాడని సంతృ ప్రి చెందుతాను. 

నా జీవితంలో అసంభవం ఆనుకున్న రెండుపనులు జరిగాయి. - ఒకటి హైదరాబాదు 

నంస్టానంలో నై జాం రాచరికం ఆంతమొందుట; రెండవది వరదన్న మృత్యుముఖంనుండి 

బయటపడుట: , నాకు అపరిమిళానందాన్ని కలిగించిన ఈ రెండు ఘటనలను ఏనాడూ మరువ 

శాలను. . 

వరదన్న రచనలోని విశేషం ఏమిటంపే ఆయన నేలవిడిచి సాముచేయడు. మండు 
'టెండల్లో ఘనంగా వర్షం కురిసినపుడు బయల్వెడలిన ఘా9ణయోగ్యమైన _మృత్న్నాగంధం 
మీద వరదన్నకున్న మక్కువ కృళింమమైన ఆత్తరులయందులేదు. కనుకనే పోతన చరిత్ర 
వ్రాయగలిగాడు. మట్టిలోమండి వెలువడినమణీ వరదన్న, 

వేల వద్యాలుగల ఇంత బృవాత్కావ్యం వరదన్న 28వ శతాబ్దం రెండవభాగంలో 
శాశాడంపే ఆయన సంయమం, ఏకాగరిత అమోఘమవి చెప్పాలి. ఆరు పద్యాలురాసి ఏడో 
వేద్యానికి విషయంలేక ఆంక కటితో ఓక కావ్యం పు పూర్తి చేసినంత గా ఆభినటపరే : - ఈనాడు 
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వరదన్న ఇంతటికావ్యం (వాయడం ఒకయెత్తు, ఇది అచ్చుకావడానికి ఈయన పడ్డ 

పాట్లు ఒకయెత్తు. ఈ శమ లేకుంటే మరో ఇంతకావ్యం రాసేవాడు. కవి, పిచురణకోనం 
కూడా పాట్లు పడవలసిరావడం మన దేశ దె దౌర్భాగ్యం. 

ఏమైనప్ఫటికీ “పోతన చరిత్రము” అచ్చుకావడంలో వరదన్నకు తోడ్పడ్డ (ప్రతివ్య క్రి 
అభినందనీయుడు. 

' కవిత్వం పే పేరిట లొల్లాయపదాలు వెలువడుతున్న ఈ రోజున “కవిత్వం అంకే ఇది 

అవి పిత్యక్షంగా చూపగల మహాకావ్యం “పోతన చరితరము" నేడు వరదన్న అఖిలాంధి 

కవి. వరదన్ననుండి వేను చాలా నేర్చుకోవాలి. పోతన చరితరము కవితా కల్పవృక్షము. 

“యువకవి చక్రవర్తి” దాశరథి 
WTR RIDER RUA 

కాళన్న, దుర్గన్న, వరదన్న మాకం "పెద్దతరానికి చెందినవారు. ఆనుముల కృష్ణ 

మూర్తి నేను చిన్నవాండ్తం, మా ఆందరిదీ ఒకేఊరు. అంత పెద్ద గారిమంలో కుమ్మరివావి 

బావి _ బక మంచినీళ్ళబావి. ఆ సీశ్ళే మే మందరం శశ్రాగినవి. ఊరిలో వేణుగోపాలస్వామి, 

ఊరిబయట గుట్టమీద మెట్టురామప్ప; వేణుగోపాలస్వామి ప్రిసాదం అందరూ తిన్నవారే. 
మెట్టు రామప్పగుండంలో అందరూ ఈతలు గొట్టినవాండ్రే, అక్కడి కంచెల్లో సీతాఫలాలు 

పగటి ఫలాహారాలు, మా మడికొండలో ఊరికి పడమట కోటంత రాతిభవనం తౌటి₹డి 

గోపాలరెడ్డిగారిది. అందులో వరదన్న తండి9గారైన బక్కుయ్య శాస్తు9లుగారి పరాజ 

కాలక్షేపం. “వింపే బక్కయ్యశాస్తు9లుగారి పురాణం వినాలె, తింటే గారెలుతినాలె” అనేది 

మా ప్రాంతీయం. ఇంకొకచోట సందుల కిష్టయ్యగారింట్లో నిత్యమూ. సాహిత్యగోషులూ, 

భాగవత కాలకేపాలు, (శోతలు మా పెదనాయనగారై న రాఘవరాజుగారు, తొటిరడ్డి నరసింగా 

రెడ్డిగారు, ఆకుల కిష్టయ్యగారు, ఆవాల కృష్ణా రెడ్డిగారు, _పింగలి వెంక-టేశ్వరరావుగారు 

మరికొందరు. 

వీటి ప్రతిధ్వనులు వేణుగోపాలస్వామిగుడిలో మెట్టురామప్పగుండంలో, ఈనాడా 

ధ్వనులేవీలేవు. మేమంతా చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరు విడిపోయి. ఎవరి బ్రతుకులు వాళ్ళు 

బగితుకుతున్నాము. ఈ ధ్వనులన్నీ గుండెల్లో రంగరించుకున్నది వరదన్న. వరదన్నచేసిన 

అనంత తపఃఫలమీ పోతనచరితో. పోతన్నకూ వరదన్నకూ ఏదో సందింధం ఉన్నది. 

ఎన్నో గండాలుగడచి (బతికినవాడు వరదన్న; ఎన్నో చీకట్లుచూచి వెలుతురులోనికివచ్చింది 

పోతనచరిత్ర. తెలుగుభాష ఉన్నంతకాలం భాగవతం నిలుస్తుంది; పోతనచరిత్ర నిలుస్తుంది. 

ఆది త్రిలింగ ధాతి9కి రత్న దీపం, ఇది తెలుంగుబాసకు నిజస్వరూపం. 

డా. వి. రామరాజు “రీడర్” 
ఉప్మావియా యువివర్సిటీ 



గుండెలోన రసవదర్హ భాండమ్ములు కలవాడా 

_గొంతులోన పుంస్కోకిల కూజితములు కలవాడా 

నిన్నేమని వినుతింతును అన్నా : వరదన్నా : నీ 

మనసువెన్న, తనువువెన్న, మాటతీరు వెన్న. 

2 

ప్రాణమున్న భావాలకు నీ నుడియే వాజికిగుడి 
ఆకుపచ్చ ఊహలకే నీ కావ్యం ఆరనిమడి 

చిక్క వి కవితకు నిన్నే చెప్పుకొందునో యన్నా ! 
: నిన్నుమించు కవియేడీ 2 ఉన్నాడొక పోతన్న. 

3 

ఎంతటి పుణ్యమ్మును పండించుకొన్న దోరుగల్లు 
పోతన్నకె కా దభినవ పోతన్నకు ప్పరుడుపో పె 
“రత్నగర్భ'నామము సార్హక మీ కెలగాణమునకు 

పూత భాగవతముతోడ. పోతనచరితము జనించె. 

4 

ఒక ఊపిరి తి తిని మి _కికి కబళముగా నొసంగి 

విలవిలలాడెడు + శబ్దిమ్ముల కూపిరి పోసినావు 

బువ్వకు సరిపోవునన్ని గవ్వలు లేకున్న గాని 

మవ్వపు కైతలు రచించి రవ్వలు రాల్చికివినీవు. 

5 

కృతుల లోన బ9తుకులోన “యతి సి స్టితిని నిల్పుకొన్న 

వరదా సీ కందింతును తరుణగేయ కల్లారం 
మనుషులకే కొదునుమా : అనిమిషులకు పైత మలం 

: కృతియై  వెలుగొందుత నీ మృదులాక్షర మణిహారం. 

గేయకవిసా్రాట్. . [ 

| సి. నారాయణరెడ్డి “రీడ క్ " 1 
త సానియా య వివర టీ : 

న. isi 3 జః ry 5 

aa aa కం గోన. 

॥ . 
జ ప Tt 
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MIC 2c IE 2 IEE ITE IH క ఏడ వక ఏడూ IE IEE 

న మోవాకము 

1 

వరదాచార్య మహాకవీ : మధురభావస్ఫూర్తి దీపించు కొ 

వ్యరమా కీర్రిని వేయినోళ్ళవిని తద్భాస్వద౦9 వైకొత్య సుం 

దరతా సాందీత జూడగోరి మిగులన్ దవ్వున్న గోదావరీ 
యరిణిన్ దాటి భవన్నివాసపురి కుత్చాహంబునన్ వచ్చితిన్. 

క 

వరదాచార్యుల యింటికేగితిననన్ దిగిహ్మాండ మైనంత సం 

బరముంబొందితి నాంధరిదేశ కవితా వారాన్ని ధిన్ జోతరా 

టృరితంబే నుధయె జనించెనన నాశ్చర్యంజె ? యత్యుకియే 

దరిదాపుల్ కనుగొంటివయ్య కవితోద్యత్ కీర పాథోనిధిన్. 
జ. 

నీ కావ్యంబును మొన్న మొట్టమొదటన్నేనే సమగగింబుగా 

నా కర్త ౦బులవింటి నప్రతిహతా నందంబునుంగంటి నెం 

తో కష్టించి స్వకీయ ర ర్త మును సంకోషాన జిందించి కొ 

దే: కాలున్ బెదరించి వా9సితివి తద్దీవ్యక్ వరిబంధంబహో , 

ఎన్నియుగాలనుండి తపియించుచు వచ్చుచు నుంటివయ్య 

యత్యున్నత లక్ష్యమున్మధు మయోక్తుల కావ్యమునందు జూప ప్రీ 

హృన్నవవీత మే కరగి యీకృతి యాకృతియై వినిర్లమిం 

చె న్నిఖిలాంధం)లోక కవి శేఖర | శ్రీ వరదా : రసాస్పదా శ 
తడ నక ఏడ నల ఏడ నాక ఏడ నక ఏడు వాక EI ఏడు నాకి EI ఏడ IER 

క్ 

నీవు రచించినట్లి రమణీయ మహాకృతివంటి నత ప్రాాతుల్ 

లేవని చెప్పుటబ్బురములే మనసుబ్బ వచించునట్టి నా 

యీ వచనంబులం దనృతమింతయు లేదని రసజ్జతా 

' దేవత గొల్బువారలకు తెల్లము మొల్లము నీదు కీ ర్హియున్. 

6 

కయ నిర్మూలనమయ్యె కావ్యరచనా కాలంబు సాంతంబుగా 

జయలక్ష్మీ లలన న్వరించితివి భాషాయోషకున్ఫూషల 

క్షయవిక్యూతి నివాసభూములగు సద్గగింధబుల (న్యాయుచున్ 

నయనద్వంద్వము ముందునిల్వు వరదన్నా వేయిసంవత్సరాల్ . 
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MICE EI 24 Sec 2c 24 

ల్ 

వరదాచార్యులు పోతనం దలప్పు నన్వ ర్తింపచేయు న్వ్వభ 
క్తి రసా వేశమునం దటంచు జనముల్ కీ ర్రించు టాశ్చర్యమే 
బిరుదుల్ వొందిన పండితుల్ కవులు సంపీతిన్ నినుం బిల్చుచో 

_ “వరదన్నా :'యన మా హృదిన్ వరదలై పారున్ భవద్భ క్రియున్, 
X 

8 
నా హృదయస్థలిన్ దృఢతనాటు. కొనెనృవదీయ ముగ్గ స 

మ్యోహనమూ ర్తి ఫాలమున ముద్దులుగు ల్కైడు నూర్ధ్వ పుండ్రముల్ 

దేహరతాంతరాత్మరుచి తెల్లముగా మొగమందు వెల్లు నా. 

నూహకు దట్లు సత్కవికు లో త్తమ । దివ్య రసంప్ప ప్రొ త్తమా [| 

9 
చాలకృష్ణాధరన్య స్తవంశ నాళ 

రంధి నిరత మధురన్వరాల లీల 

తావకీన హస్తాద్దాసం సేవితమగు 

గంటపు మొగాన జాల్వారు కావ్యసుధలు. 

18, 
'నవరత్నంబుల బింప్పుచుంటి కొనుమన్నా వీడు పోతన్న మా 

నవ కల్యాణముగూర్చ లోకమున సంచారమ్ము గావించుచున్ 
రవిసోముల్ - భువివెల్లు నంతవరకున్ రాజిల్లుతన్ జెల్లుతన్ 

భవదీయో త్తమ  కావ్యవాటిక కవిబ్రహ్మ: నమో వాకముల్. 

a 
(| 
క్షీ 

(| 
X 
(1 

| 
| | 

భవద్విచేయడు.. 

“కవిశేఖర”  చెప్యాల రామకృష్ణారావు న 
మేడిపల్లి 



పీ॥ వాగనుశాసను వాచావిలాసంబు శంభుదాసుని కళా చతురిమంబు 

సోమయాజుల రసస్ఫురణ వాక్యచయంబు పోతన్న ధారాపిపూర్ణరీతి 

శ్రీనాథ కవివర్యు పీసవిన్యానసంబు ఆల్లసానిక ఏం |ద్రు సల్లికజిగి. 

కూచిమంచి కవీశు గుంఫనాగరిమంబు చేమకూరసుకవి “శేవతనము. 

దపదంబున( బద్యంబు పద్యమ మందు రసరసంబుగ వింవింపనెసగు సీదు 1 

త సర్వజ్ఞ శిరము లూగంగంజేయు వానమామల వరదార్యః వాగ్మిధుర్యః. ఫ్ 
లీ జ 

కం! పొందమ్మి పూలయందము కుందమ్ముల సోయగంబు గొనకొన వాణీ 

మందస్మిత రసములతో 6 గందాదుల నడిపితివు కవిమూర్ధన్యా £ 

శా సర్వజ్ఞాండు వహింప నబ్బురము, భాషాస్వామి వాచాలతా 

గర్వంబున్ దిగనాడ(గా గురు(డు పిజ్ఞాధుర్యతన్ గోలుపో 

నర్వాచిన క విత్వభావ విలసదాష్థి హారముల్ గూర్చు పీ 

కుర్విన్ సాటియొకండు( గల్లునె శ (ప్రబంధోద్యోగమందున్ సభా : 

మః తలలూపన్ సుకవీందు9 లా _ప్పతతి మూదందబంద భాండిత్యభో 

జులు చి త్రంబు ల సంతసింప మిగులన్ శోభిల్లు స్ కె తయన్ 

లలనారత్నము వాగ్వధూరచిత లీలాభూషయె. “సీదుష హూ 

జలు పండించి యశంబు(గూర్చు( గవిరాజా £ యెంత ధన్యుండ చో ! 

శా పూవుల్ వెట్టి దిశావధూ శిరములన్ ముద్దాడి జాబిల్లి స 

ద్భావా మోదము (గూర్చి 'శేషునికడన్ బాంధవ్యముల్ చెప్పి వా 

గ్లేవీ సన్నిధి ముద్దు ముచ్చటలచే దివ్యాపగన్ దేల్సి స 

(త్సావీణ్యంబు వెలార్చుం గాత వరదార్య పొఢ వాబ్మల్లికల్ . 

కం॥ నోచిన నోములుపండుట పూచిన పువులన్ని పిందె(బొందుట సరిగా 

సీ చతుర కావ్యరత్నం బాచందాార్కంబు వెలయ నాకొంకింతున్. 

విద్వాన్ శిరోమణి 

శ్రీ) కేశవపంతులు నరసింహకశొస్రి 

1 హెదారిబాబ్ : ఆకాశవాణీ కార్యకరిమ నిర్వ్యాహణాధికారి 

26.11.66 os (ప్రొగ్రాం ఎక్స్ క్యూటివ్ ) - 



ర్త 

పోతనచర్నితము 

శ్రీ వానమామలై వరదాచార్యులుగారు రచించిన “పోతనామాత్యచరిత9'ను సభల 
యందు వారప్పు డప్పుడు చదువగా వినియుంటిని. ఇప్పుడు కొన్ని భాగములను చదివి 
యానందించితిని. ఈ యుద్గింథము వర్తమాన సాహిత్యరీతులకు ఎదురీతయని చెప్పిన 
తప్పులేదు. ఈనాడు కవిత్వపు సెలయేళ్ళు, పిల్లకాలువలు, బోదెలుమాత్రము చెల్లుచున్న వి. 
కవిత్వపు గంగా గౌతములు అపురూసము. కవిశావాహినియొక్క_ పరీవాహ ప్రదేశము 
అల్బాల్ప పరిధులలో ఇమిడిపోవుచున్న ఈ కాలమున సువి_సృత మైన ఇతివృ త్తమును 
కైక్ని, స్వతంత9మైన కల్పనలతో ప్రతిభావంతముగ మహాకావ్య ధోరణిలో కవిత్వము 
నడుపుచున్నవారు ఇద్దలు నా దృష్టికి వచ్చుచున్నారు. ఆంధ్ర పురాణక ర్త శ్రీ మధునాపంతుల 
సత్యనారాయణశా స్త్రిగారు, పోతన చరిత్రకారులు (శ్రీ వరదాచార్యులవారు. 

ఆంధ) పురాణమునకు పూర్వరంగముగా ఐతిహాసిక కథానకము కొంత యైనకలదు. 
పోత నచరితికు ఆ సాయముకూడ కనబడదు. ఇట్టి స్పితిలో విసృత పిబంధమును నిర్మించ 
గల వరదాచార్యులవారి భావనాశక్రిని పిశంసించకతీరదు. మన భాషలో కవివతంసుల 
జీవితములు కావ్యవస్తువగుట అరుదు. తంజావూరు రఘునాధ రాయలవారి ధర్మముగా 
వాల్మీకి మహర్షికి అట్టి ధన్యత తెలుగునందు చేకూరినది. మధురవాణి వాల్మీకిచరిత9ను 
సంస్కృతీకరించిన బాగుండి యుండును. కృష్ణరాయ విజయమున్న దికాని అచ్చట కృష్ణ 
రాయలు సమరాంగణ సార్వభౌముడుగా నే పికాశించుచున్నాడు. నన్నయ తిక గ్రానలు అట్టి 
యదృష్టమునకు నోచుకొననేలేదు. కాగా వానమామలై వారికి పోతనామాత్యునియందుగల 
అపారమైన భక్తి చే పోతనకావ్య మీనాటికి యవతరించినది. 

వరదాచార్యులవారి కవిత్వము సలక్షణమై ద్రాక్ష పాకముగానే యుస్నది. పూర్వపు తెలంగాణ కవులకుండిన శ్లేషక విశాపీ) తియు, ఉశ్రేకరీతియ ఆచార్యులవారి రచనలో కొంచెము కొంచెము తొంగిచూచుచున్న వి. వరదాచార్యులుగారు (పకృత్యారాధకులు. తెలం గాణము గాగిమీణ జీవితమును నిపుణముగా ఆకళించుకొని వీరీ గ౦౦థమునండు చక గాగా ప్రతిబింబింప చేసినారు. ఇచ్చటి సాంఘిక దృశ్యములు పాల్కురికి జాతర వర్షనలో ప్రత్యక్షమగుచున్నవి, కాలయవనికాభ్యంత రమునకు విష్కమించుచున్న సాహిత్య సాంఘిక మానవతా ధర్మములకు ఉజ్జ్వల ప్రతీక పోతనచరితిము. హరిహరా భేద సందేశ ము వ్యమునందు వికేపించి మన కవిగారు బమ్మెర పోతరాజుగారికి వరణీయు 
నారు. శ్రీశె ల తిరుమలక్షేత 9 ములందు వేంచేసియున్న భగవంతుడు (శ్రీమాన్ వాన మామలై వరదాచాళ్యులవారికి పెక్కు_ సంవత్సరములు 'కావ్యరసముం గొనియాడు' శక్షిని పీసాదించుగాక ।; 

(రిజెర్లు తెలుగుశాఖాధ్యక్షులు 
క oa నం ఉస్మా వియా వి శ్వ వి చ్యాలయము 



గ 

మ॥ పరమేష్టి ప్రియకామినీ విమల దృగ్వ్వంద్వాంచల (ప్రసవ 
త్కరుణాపూర్హ విశాల శీతల కటాక స్నీగ్గ పీయూష సు 

స్టిరధారా పరిషేచనా నిశవివర్థీ భూత పాండిత్య ని 3 

ర్భర నిర్మోఘ బలపిభావకృత గీర్వాణాంధి భాషా పికాం X 

డ రసపాగించిత నవ్య భవ్యకృతి షండ పా9భవోద్బాసి శే W 

సరి, రామానుజ దర్శనాదృత సదాచార పిపూత ద్విజో గ 

త్కర మడామణీ వానమామల సదాక్యా దీప్త సద్వంశ గ్య 

సొగర సంభూత శరత్సృురత్సృమయ రాకాచంది బింబంబు W 

శ్రీ వరదాచార్య సమాహ్వయాంచిత కపిబ9ంహ్మంబు స్వర్షాపగాం (్ర 

తర రారాజిక జాతరూపమయ పద్మవా9త నిష్యంద బం 0 

ధుర సుస్వాదు మరంద పాన పరిసంతు ష్రామరీ భాగమరీ గ్య 

పరిషత్కల్చిత మెదుర స్వర వరప9ఖ్య స్వరంబొప్ప ని గ 

ర్భర కారుణ్య రస్మప్రసారమును నాపై బంపి విస్సించె ని గ్గ 

రర డై జేయ సమూహచాలిక పయో రత్నాకరాంత స్టమం 

దర భూమీధి పృధుత్వరా పరిలసత్పవ్యా పసవ్యాతి దు 

ర్భర దుశ్శక్య సిరంతర భిమణ కార్య పోక గంభీర వీ 

కరచి తాపహర తి9ధాస్ఫృటిత నిక్వాణానురూప ధ్వ 

ని స్పిరసంరబ్దము చంద్రశేఖర జటాభిత్య క్త గంగా పగా 

శర వేగా త్త శరపివాహతులిత స్వచ్చంద భావాభియ 

గ్వర ధారా పరిశుద్ది దీ_ప్పము, మరుత్వన్నందనోద్యాన సుం 

దర మృద్వీకఫల పిసిద్ద మధురత్వ పిస్పృరత్క_ల్పనా 

దరణ పోద్భుత శంసనీయ నవసీ*త (ప్రాయ పాకెక వి 

నృరితంబుంబ్రతిపద్య సంకలిత వైశుధ్య ప్రిమేయ విభా 

కరమున్ తత్క్షణ మోదకృ త్రటి దనీక పాగిభవోపేత భూ 

రి రసాంచద్దురు భావ భావిత చతుర్వింశచ్చతో ద్యన్మనో 

హర. పదా (గ్యమణీ గణాంచితము భావాతీత వై శుద్ద్య 
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ICICI IEICIEVICICIEIEIEIS 
ధూర్జరమౌ పోతన కావ్యమున్ ; మదిని మోదంబటై తొల్కొత్త త్తంగా 

గ శరమాడించుచు, నుబ్బుచుం బళిబళీ సేభాసటంచున్ మహా 

A 
WV 

x 

_త్తర పాపంబులు డుల్లెనంచును కవిత్వంబన్న మీదే సుమీ: 

వరదాచార్య : యటంచు వింటిని కథాభాగంబుసు శరద్దతోన్. 

న్య ఇనుగుర్తి 
29_10_1954 ణ్ ఒద్దిరాజు సీతారామచం[దరావు 

యాన వవ టలు! DEIEIEIEIEY 
శ్రీ పోతనామాత్యుల చరిత్రమును (శ్రీ వానమామల వరదాచార్యులవారు రచించిరి. 

దీనిని ప్రత్యేకముగను సమాజ గతముగను రెండుమూడు పర్యాయములు నేను విని తన్మ 
యుడనై తిని. (గంథమంతయు సుధా లహరివంటి ధారతో నుండినది. శ్రీ పోతరాజుగారి 
కవన ముసమానమా ? లేక యుపమేయమా ? అనునంతటి తీరుతోనున్నది. అందరును. 
విన్నవారు జేజేల నె_త్తినారు. '"విజ్ఞాతారస్తు దుర్లభాః” అను నానుడి ఇట పనికిరాలేదు. 
ఆందరును రసపరీవాహము ననుభవించినవారే. అందును నృత్యఘట్టము శద్దశ క్రి చేతనే 
అందరిని లోగొన్నది, దీనిని సమగిముగా వర్తించుటకు నాకు శక్తి చాలదు. "శేవలముగా 
నామాటలు కొంత పరిచయమును గల్లించున వే. ఈ విషయమును పాఠకులందరును వెంటనే 
గుర్తింపగలరు. సరసములగు శబ్దములలో లాలిత్యముపొదిగి బంగారుతీవెకు పరిమళము మార్ష 
వమును గల్లించినారు శ్రీ ఆచార్యులవారు. ఈ గ్రంథ నన్ని విధముల ను త్రమో త్రమమనుట 
కన్న నేనిక నేమియు వివరింపలేను. ఇట్టే యుద్గంథముల నింకను తీ యాచార్యులవారి 
లేఖినినుండి నే నభిలషించుచున్నాను. 

శిరోమణి 
8121866 . శ్రీ చేదాల తిరు వెంగళాచార్యులు 

SOE, 

అమృత భాగవతానుభాతి తన్మయత జీవితమై 

పోతన సుకృతి అవతరింపగా .. 
అమృత భాగవత పోతన జీవిత భాగవతానుభూతి తన్మయత జీవితమె 
ఎరబోన సుక్ళతి ఆవత రించింది. 
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చడు; తన భాషా గ౦ంథాన్నే చదువుతున్న ననుకుంటాడు; మరికొందరు కవులుపయోగించే 

సంస్కృత పదాలలాగా పోతన సంస్కృతం తెలుగుపాఠకులను చీకాకు పెట్టదు కారణ 

చేమంకే కెలుగుమాటలతో కలిసిపోయి, తెలుగులో లీనమయిపోగల మె తని సంస్కృత 

మునే పోతన ఉపయూగిసాడు. అది పోతన సంస్కృత పదపియోగ రహస్యము. ఈ రహ 

లో 
| | బూర ద్ బూర : సమ మన ఆచార్యులవారు ఉడైశపూ] ఇకంగా ఆవలంవించారో కేదడోగాని, వారి క వితంములి 

| తరువాత ఆచార్యులవారు. పోతనపలెనే కవితాధారకోసం అర్హగొరవాన్ని పొటించకుండ 

పోయే స్వభావముకలవారుకారు _ ధార నెక్కడా కుంటుపడనీయకుండానే వారు సదముల 
విలువలను పాటిస్తూ రసప్పుషిని సాఢించగలిగినారు. వసుచరిక) విజయ విలాసాలవంటి. 
ఉత్తమ హృబంధాలల్ ని మన హృదయాల నా 

సుడికారమూ లోకోక్సుల అమరికా మొదలై న-గుజాలతో “ప్రసన్న గంభీరగతి”' నున్న ఈ 
పోతన జీవితము ఆంధ భాషామళతల్లి కొక అమూల్యాభరణము కాకమానదు, ఇట్టి (గ్రంధాన్ని 

సమర్పించగల “అభినవపోతన్న * ఆచార్యులవారు ధన్యజీవులని వేరే చెప్పనక్కర ఉండదు. 

కర్రించగల వదపరియోగ సారళ్య్ణమూ, తెలుగు 

మన ఆచార్యులవారికి ఉభయభాషల క విత్వమూ, పాండిత్యమూ మా మాత మేకాక 

ఆమో ఘమైన కల్పనాచాతుర్యము, సంగీత కా స్రవిజ్రానము, నృత్యాది విషయాల పరిచయము 

కూడ ఉండడం ఒక విశేషము, “భోగినీదండక” సన్ని వేశములో వారు చూపించిన బహు 
ముఖ ప్రజ్ఞ ఆసాధారణము. ఈ విషయాలనుఐట్టి చూచినట్టయి తే ఆది పోతన్నకన్న అభినవ 

పోతన్నే పె చెయి ఆపుతుందేమో 

ఇటువంటి ఉద్ గంంథాన్ని రచించి తన కుటుంబకీ రితోపాటు ఆంధరిసాహిత్య 

కీర్తివిగూడా పోషించిన (శ్రీ వరదాచార్యులవారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. త్వర 
లోనే సంపూర్ణ గింథాన్ని చదువగలుగుతానని ఆశిస్తున్నాను. 

హెదరాబాట్ స / 

201266 

గని న ర్త 

4 + +తొలిరించి మననెల్ల నాడించి, పాడించి, మురిపించి, మరపించి, కరగించి,. 

దము ఎనీచ్చుచు నేజై నిదురబుచ్చుచు మీంచినడీ నట్టువరాళి కళావిన్యాస వర్ణనము. 

| భాగము ) రనసిద్ధి నంది నది. మరి సింగనృపాలు? నంతటివాడు భోగినీవళుడై యుండ 
భోగినీ దండ కమే వె ల్వడిం యుండదు [ 
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త 

ఖం [ అట లో ధీ కేల సో మ “ ల జ వాద 

యస్ చెప్తినటు ల నచామ చెయిదము, ఐటేర '5ప్రైనమ గదల్బటండగా జూచుచున్న వ చిక్ష 

పమున కులు మనిమిషులై యా మోహిసీచూ విష్తువు నవతారముల గాంచుచు పకఠిళు 

షాం తరంగులె నారు. నాట్యము కనుకూల మైన నరణిని, పలువురు పండిత ప్రకాండులు జతే, 

సిభానను తెరగున _ వతార వరనము సొాగిసదిచట, 
చి 

ఆలసట నేరుగని లలితాంగి యంతనె ముకి ముసినవ్వులు వేవ్వలు | బూయగా. మరల 

శృంగార భంగిమ లుబ్బొంగ సభాసదుల హృడయసదనముల జొరబడినది. భక్తి యెక్కడ ? 

శృంగార మెక్కుడ ? ఆయ్యును తన నిషాతృత్వమును నిరూపించుకొనజాలు సత్తరుణము 

నామె వృధబోనీయలేదు. వివిధ ముదిలను, బహుభంగిమలను పరిదర్శించి సింగనృపాలుని 
మననును రంజింపజేసినది. పే9క్షకుల నెల్లరిని చితివటముల సొనర్చురీతిగా సాగినేదా 

న. 

జోగినీ నర్తనము. ఆది జూడనోచస్ దునబోంటికీ పొత్తమే సృత్తమెనది. ఆఖిలనాట్య 
అలా "లి. 

విషయ విలాసముల నాత్మసాకత్కార మొనర్చికొని, ఆక్షరాకృతులలో 3 నది మనకు జూ పెట్ట 

సమకటిన ఆచార్యులవారి యసన్య సామాన్యప9తిభ యేంకేని యభినందవీయము. పురాకృత 

సుకృత విశషమునగాక యిటి భావపటికము యలవడజాలదు. ఆశ్చర్యకర మైన విషయ 
న! 

న 

జడి నా కొనరానీ నేటికాలమున ఆచార్యుల 
లావి సుద 

వాతికి నృత్యరితులన్నియు నెట్టవగత మైనవి + యేమో : .. పోనీ ఇందులో బవైనా అతిళ 
ag) 

చూకు లు _ అ సందర్భ్యములు _ ఊహోపవిత నృత్యము ములు _ ఉన్నావా? ఊంహూ౬: 1 ఇంది 

వరిశములె న పితిగతియు నాడదగినదే అశా స్త్రీయమెనదను మాట మచ్చునకె నా గానరాదు. 

ఇట నింతటి తన్మయత్వమునందినది భోగినియా ? కవియా ? ఇదరూకారు _ నిజముగా 
తన్మయత్వమునందినది పొఠకులు 

“తకధిమిత తకయుణుత తకయేం తయుంతరిత 

తకిటజతి పీకటగతి నొకబొకటి జతపరచి” 

సాట్యమాడిన ఆ సుందరీ విలాస లాస్యామృతమును గోలనివా రుండజాలరు. ఆహో; 

భోగిపీ పాతరియే యీ కవి'శే శఖరుని కవితలోబడి ధన్యయైనదిగదా : పరిణతినందిన యో 

మేహావ భావాభినయ పీకటనములు అనన్య సామాన్యములు, ఆవతిమానములు, అవశ 

శాఘనీయములు, 
gy 

ఆచార్యులవారు హరిహర థేదములు పొటింపకపోవుటకు శివలాస్యములు పై సిత మా 

న _ర్తకిచే చేయించుట యిందులకు నిదర్శనము. అంతళ్ళుది - ఆలే శ్రర సాకొత్కారము కలిస 
: త క. (ఆ ౧ 

బుమాత మెంచులకవి నిరూపించుకొనినారు. నటరాజు నాట్యాధిదేవత _ శివ 

టు నాట్యుములో నొ క్ పిశిష్టనాన కం మై న ర్రకులకీది యుత యమృతభాండము, 



కక అందము చిందులు దెక్కెెడి సుందకి నాట్యమ్యుగవ్న చూపరు లెలన్ 
న వి ఓ శా 

పొందక యుందురె యమితానందము గనవిమిషల భాడినవ చేతనుళె ॥ 
మం 

వాడకవాదన పదతులు సతము చకాగా త౩చి పీతర్కించి విన్నను వొప్ప విరచిం 
గ. వ am అలీ 3 AN లే 

కలా! లో శ జల న 

చుట యిండొక ప రిత్యకత. త తద్భావాను గుణములె న_ ధందములు _ జతులుగతులు గడి 
సహితా. 

యించి, శుగతిపక్వములై స రాగతాళశముల చేకూర్చి రసానుభూతిని కలించు తే కంగున సాగిన 

భోగిని నాట్యము _ ము మునుముందున 'కేగినది. నాతి నవరసభరిత సాందర్య ఫణితి కంటిచూపుల 

తోనే కావ్యలేఖన మొనర్చి జయ డేవగేయవాజీ సురసీదులలో, ౯ లూని, డీనయు విరహ భరో 

స్మీలిత నేతరియునై న రాధగారూపొందినది. రాధాపిరహ వర్షైనమున ఆచార్యులవా రండిం 

చిన హావభావములు నాట్యమునకే వన్నెలుదెటినట్లున్న వి. నాయిక మదనచందిదూవణ 

ములు జేయుచుండుట, చెలికత్తె యుసశమన వాక్యముల కొరచెమూరటగొల్పుట మొద 
వర్షనములు చదివి యానందించ దగినవి. ఒడః యునట్లున్నదీ స్నేమమ. & ట్ తే tx య 0 fA 

నాట్యమంతయు ఒక యెత్తు, రాధా విరహవరన మొకయెతు. ఒకవంక వాతావరణము 
మై అలాని 

రగిలించు విరహంపు వేడికి భరింపజాలవి రాధ వెదకివెదకి, మాధపువి గకాలక రమ్మని 

పిలుచుచు _ భరిమగొనుచు _ ఉస్సురమచు యమునా సెకత; నలిలో దిరుగాడుచు కన్నుల గట్టు 

చున్నది. నిజముగా నీ భాగమున రచించిన ఉత్క_ళిక, మా 

ఎతైటో యావలియొడ్తున దోచిన గోపీమానస చోరునిగాంచిన రాధయొక3_ ఆ యభి 

నయములు మెరుగులు పెట్టినట్లున్న వి. 

రావలె, రావలె : ననుకొవినంత సేపైనా కినుక యాగలేదు. చూచుటతోడనే యతని 

యెరుపెక్కి న కనులు గంట్లుప డిన పెదవి, న శిఖిపింఛము ముక్కు ప్రై కాటుక మరకలు 

కంటబడినవి మరి _ ఈర్ష్యాకలితమ ుతియె ఇది యంతయు నేమిటి యనగానే ఏవో సాకులు, 

బొంకులు, పేర్చి కూర్చి అమాయికయెన రాధికను మాయజేసి మెకమున ముంచి మాధవుని 

లిపితనమును పరికటింపజేయుచో చేసిస యభినయము శృంగార గంగాత రంగములలో 

దేలియాొడినవారి తీరును. ఆమె సర సాభిన గయ చేష్టలా నృపాలుతనువు మరపంచి ని శ్చేష్టైతువి 

జేయుటలో నాశ్చర్య మేమి ? అనిమిషుడై నరాజు భోగిసీమాత మేల్కొల్చువరకీ లోకము 

లోవికి రాలేదట నిజమే. చదువరులే రాలేరు. ఇంక రాజుగతి యేమి ? 

ఇంత విపులముగా _ సులభకై లిని సళాస్త్రీయముగా నాట్య సన్నివేశ వర్తనము లింత 
వరకును వెలువడలేదనుట నిస్పందేహము. కోటికొక్కరికీ ప్రజ్ఞోపప తులున్నను కావ్య 

ములో _ నుదా త్త సన్ని వేశములో రవపరిపష్టై విచ్చునటుల రచించుట దు _స్తరము. నేటి 

కాలాన నేవోకొన్ని గొప్పలు రంగరించికొనుచు తమ పితిభొత్సత్వుల చాటించుకొనువా వారే 

కులలో _ సహజ సుందర శెలిలో నిరాడంబ! నుగితిరికొవి _ ఆచాళ్యులవారు నుగా హ్యాపద్ద 

ముగా భోగినీ విలానమును వక్కొాణించి 



100 

థోశివి కొక విశిషతను గల్చించి ఆం దందే యంతర్షీన, మందినారు.. సంస్కృృృతాంభం సాహి 
త్యములయందు కొవ్యాంతర్లతములై న నృత్య సన్ని వేశములలో సూచనామాత్రముగా నృత్య 
దృశ్యము నభివరి రి ంచుచేగాని, నాటికిని నేటికిని నాట్యమున కింతటి (పాధాన్యమును తమ కావ్య 

ములలో గల్పించి కృతకృత్యులై నక 'విప్తంగవులు లేనేలేరు. మాళవికాగ్ని ఓ మిత౦ిములో 

నసెతము కొళిదాసు ఇంతటి విపులముగా నృత్యమును జూపింపలేదు. మొదట నుదహరించిన 

విధముగా కవితా నాట్యములలో _ వాద్యవాదన పద్దతులలో ప్రవేశము పరిశోధన యొనర్చిన 
గాక యిటి రచనముసాగచు. ఈ భాగమున నాయిక రాజనర్తకి _ ఆకర్షణ కుసాధనము 
అన్యకావ్యములలోవ శై రూపలావణ్యములేకాక _ నాట్యము. సమా వేశమో రాజదర్చారునందు 

"ఏకాంతమునగాదు) అందువల్లనే ఇది న ఖు గ ర్తక లోకమున కు గర్వకొరణము 

ఆచార్యులవారి నభినందించవలపిన డొక్క. రాజన్నర్తకియేకాదు. నర్తకరాజియెల్లను _ 
ఈ కావ్యము ఆచండిఫతారార్కము జు అనన్య సాధారణ మె _ ఆదాలగోపాల పరికీ రిత మె 

వరిల గలదని యాకాంకించు, 
"వయ 

బుధజనవిదేయుడు 

39 “నటరాజ రామకృష్ట 

శ్రీమాన్ వానమామలై వరదాచార్యులవారు “పోతనచరిత్రము” అను పోతనజీవితము 
మహాకావ్యముగా రచించుటలు & మిక్కిలి (ప్రశంనన్య మై మెన విషయము. పోతన జీవితములోని, 
యనేకులకు, సంశయాన స్పదములై న విషయములను వీరు చక్కగా పరిశోధించి పరిశీలనాత్మి 
కముగా సమన్వయపరచి యథార్హము లనునట్లు చితిరించినారు. అ విక శ్రీనాథ. 
పోతనల కవిత్వమువిని సింగభూపాలుడు ప్విశంసించినటులు :_ 

“ జలజల పూలు రాలినబ్లును, చల్లని మెల్లని పిల్ల తెమ్మెరలు తెలతెల 

వారి వీచినట్లును తియ్యవి కమ్మవి పాలమీగడలు తొలితొలి కోడువిచ్చినట్లుగను. 
తోరవు సిగున' ముగ్గకన్లొవల్ వలప్పల చిమ్మునట్లును' + 

చెలువ మ్మొలికించు నదిగానే యున్న దనుట లెంతయు సత్యము. వీరి రచనలోని చమ 
త్కతి, రస పోషణము, ఆధ్యాత్మిక త తత్వజ్ఞాన ప౦కటనమున ందలి పాండిత్య పరితిభా విన్యా 
సము సహజ సౌందర్యము ఎంతో ఆశ్చర్యానందములను గలిగించును. 

పొతనభ కి వేదాంత వె చెరాగ్య రసములవలెనే శృంగార. రనమహోదధిని మధించి 
చెల్చిన మహో రసికచ్మక్రవ శ్ర ర్రీియనిన వాలామంచి నమ్మలేరు. పోతన యెంతటి 

ము వి దవ। క చినది. ఇరుడో శ్రీ వరవాచార్యులవారి కావ్య, 
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మగునటులు, భోగినిని గుణవతిగను, శీలవతిగను, గంజాయితోటలో సంజనసిక వె 
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టలోనే డాని "3 
హ్ 

గ. 

దన్” అని చెప 

న దేలించుచు చరితారుల నొనర్చుచున్నారు. 
శ 

hola 

భోగిసీ నాట్య వర్త నాంత 

ళో 
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a 

రి లయబద మొ 
ప 

py 
వము. 

సి న్. జ 

లి 

అ 

మం 

నవే యనుట సహృదయ శేఖరులకు గోచరింపకపోచు. పవితి 

ఉ తమ కశోపాసనా జ పీవి కవిత యీ ఘటము al 

య మిదియకడా ! 
bay 

పములో సాహిత్య పాటవమును జొప్పించి పూ 

పరిదర్శనానుకూలముగా సాగినది. 

Ey 

భ్యె 
శబపొటివమును శబ్దరూ 

అలా 

యె 

జో దరిపుటంచుల స్పృశించునట్లు శృంగార విలాసముల కుప్పటోసనారు. వీరి యీ నాట్య 
కనములలో ననుభూతులకరగి యమృతీకరించి యందరు నాస్వాదించి యానండ సము పన్నా 

ఘటములలో ఆతి రమణీయములగు & మదాచార్యులవారీ 



| ల wa స వట 1 సు! heh పన స 

భకన మనన్య సామాస్య తీకా పాండిత్యాముల (గుమ్మరించుచు నసీతి ర సాధ్య ము యపూత్వా 
న గ 

| 

శ ల మ న కన జ భ్ 
దతులలో సడచినచనుట అతిక యో క్రీ కాదు నాతిజ్ణిక, వాచిక, ఆంగిక. అః *ర్య రూవము 
శ , "| ల _ 

లతో సమ్ముగమణగు నాట్యము ను ఒక వాచరరూవమనణు కవితలోడే రససీదిగలునటు వరి ంచుట 
జు సూ! 

తో గ్ స i బా శ కుంలదారి రచనలొబడి ఆంధు9 లకు నుర సిడె చరితారత రా 

సములు కనుల గట్లునట్లు వర్తి ంపబడిసతీరు ఆపురూసము 
బూ నొందినది. సుంచరో నాట్య 

రాధామాధవ తత్వమెరినిన (శ్రీ సిదేంది క్షేతిజ, జయదేవ, లీలాశుకుల రచనలు 
ళు శో 

లోక కల్యాణమున కెటులుపయు క్త్రములై నవా భరతనాట్య శే లిళో పీరి శబ్రయుత రచనలగు 
pe, మా ce 

సలామ్ శబములు దశావతార వర్ణ నాగతులు కళికలలో రగడలకు చెందిన యుత్కళికలు 
కొహారోలు మండూక కాది శబములను హొండినతీరు ముగ్గ, (పౌఢ, భావరూవమునన అరు అష్ట 

వద నాయికాదులు నధభ్రీసారికాడి భావపకటన లెంశేనియ కూచిపూడి నాట్య(వ్రదర్శనాలికి 

2k ఉపయు కిములుగా నుండుట అత్యంతాభినందనీయములు; నా కెంతేని గర్వకారణములు 

ఆచార్యులవారిందు కూచిపూడి నాట్యకళా రీతులను గూర్చియు వివరించి యున్నారు. ఇవి 
టో 

oy 

యన్నియు సళా క్రీయములు. (శ్రీ కవిసామాగిట్ విశ్వనాధ సత్యనారాయణగారు వేయి ప 

గలలో నిపే కొన్ని కూచిపూడి రీతులను వర్తించియున్నారు.. కాని నుధుర కవితాస్వర్దునుల 

పీవహింపజేయు ఆచార్యులవారి గంటముతో మా కూచిపూడి నృత్యమెల్లను యొదిగి 
యొప్పారి ర ససిద్దినందినందులకు కూచిపూడి వా స్త్రవ్యుడనగు నేనెంతో గర్వించుచున్నాను. 

అవినందచంచుచునా న్నాను, 

సంస్కృతాంధికావ్య సాహిత్యములలో నాట్య మీంక విపులముగా రససిదినొందిన 
(a) 

కళాఖండము గాంచబేమేమో: భక్తకవిరాజుగా వెలసిన. శ్రీ పోతనామాత్యునిచరి,త్ర (వాయుట 

తేలికై స పనికాదు. దానినీ మ దుహాకావ్యముగా సంతరించుట మరింత కష్టసాధ్యమని వేరుగా 

చెప నక్కరలేదు. ఈ ఘనకార్యము నమోఘముగా నిర్వహించి యాచార్యులనారు భన్యు లె 

యాంధ్ర) సారస్వత ల్ లోకమునకే వందనీయులుగ నె నారు. 
టా 

శ్రీ పోతన ప్రణీతంలై న భాగవత మెంత చిరస్టాయిగా నిలిచినడో యటులే శ్రీమాన్ 

ER రదాచార్య పరిణీతందె న పోతన చరితరిమను ఈ కాన్యరాజముగూడో చిరకాలము. నిలిచి 

నిఖిల రపికజన హృదయాహాదకరమె చెలంగుట తథ్యము. 
a మ 

ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక ఎకాడమీ నృత్యగురుకుల 

కుల ప తి 

నాట్యాబార్యభాగవతుల రామకోటయ్య 



(శ్రీరామ స్తుతి 

ఊఉ. (శ్రీరామపంభు రాట్క_పోల మెవరీ సిందూర చిహ్నామ్ముతో 
నారాధింతురటన్న మారుతికి మారాడంగ లజ్జించు సీ 

తారామం గనుచు నిహ ా స్టితిని స్వాంతంబందు న నూపహించి స 

స్మేరాం చన్మృదుగల్ల మున్దడవు వు శ్రీ షీ సీతాపతీకా గొల్బెదన్, 

ఆ. మదిని (శ్రీని సర్వమంగళ కా నెమ్మేన వాక్కునందు వేదవాణి( దాల్చి 

సకల లోకములకు ది౦కరణ సంశుద్ధి మంగళమ్ముగూర్చు మహితు6 దలంకు. 

(బ్రహ్మ స్తుతి 

ఉ. నాలుగు నోళ్ళలో బడుచు నా బదు కీట్టులు రచ్చుకెక్కా నీ 

వేల న(టన్న వాణింగని యెవ్వండు గర్త ణముం బొనర్చె నిజా 

బేల య(టంచు( బల్కు విధి నెవ్వగనారసి ఇ ఛాందసుండ |! నీ 

నాలుగు నోశెయంచు సతి నవ్య హసించు విరించి నెంచెదకా, 

శంకర సుతి 
మ 

దీం పార్వతి వెంటనంట హిమవంతు గృహమ్మును వీడి వచ్చుచో 

._ గర్వముమీఅ నవ్వు లొకకంటను నింకొకకంట నళు9వుల్ 

బర్వ(గ మోదఖేద రసభాజన ముర్వి య(బంచు జూపు శ్రీ 
శర్వుని నర్గనారియగు స్వామిని విశ్వపతి కా భజించెదన్. 

( 

సర స్వత స్తు సుతి 

ఉ. వాణి, మచేభ కుంభకుచ భాగవిభాసిత. వల్లకీ నట్ 

పాణి, గళాపిభాత రతపద్మావిలాస కృపావలోకన 
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, యన రాదుగాని త్వ 
న్లో 

iy 
Me 

a | నశ. ॥ . ల అ, న. 

ఉ. ముందర సీకు మొ9క్కి కలముం గయిబూనితి దాని జిహ్వాపై 

నందము చిందగా* బదములందు సువరపు టండెలూని త 
(ఏ! 

డిం ధిమి తె తతో మ్మనుచు దివ్య రస పనులూటి నాట్య మిం 
CRs మా 

పొంద6గ6 జేయ వే సహృదయుల్ విబుధుల్ వినుతింప భారతీ : 

తే తలంచివేదెద మడిని సత్కావ్య విఘ్నవార వారణ వారణ వదనమదను 
ల 

దాస మానసమౌఢ్య సంతమసవటల హరణ తరుణేందు రభఖాయితె క రదను. 

ఆం|ధజనతా స్తుతి 

ఉ. చిన్న న(టంచు నెంచకయె సిగ్గొక యించుకలేక భ క్తపో 
తన్నను(గూడి భాగవత త త్వముబాడ గళమ్ము విప్పితిన్ 

నన్ని(క6 దిట్టిపొండు కరుణం గని దీవెనలిండు నాల్లు క్రో 

ట్రన్నల మంగళార్థమయి యాంధఏ9పదాల నివాళి బట్టితి కా, 

ఆం[ధభారతీ స్తుతి 
మ 

సీ, దివ్యు(డౌ (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తాను దేశభాషల లెస్స' తెను(గనంగ, 

ఆప్పయ దీక్షితు లాంధిత్వ మాం(ధ్రభాష లభించుటలు తపఃఫలమనంగ, 

బౌ నార యాంధి9మ్ము పా9చ్యభాషలకెల్ల మధురమౌ ఇటలీ” సమానమన:గ, 

మల్కీభరాముండు మహితాంధి కృతికన్య కృతి గోపికల రాధికే యనంగ 

శే. ద్రవిడ కర్ణాట కోఠి విద్వాంసు లలర నాంగ్ల పాఠరశీ బుధులు వహ్వాయనంగ, 
పాటివలుకుల మేటి భాషావధూటి యనంగ నుతికెక్కు నాంధ) వాగ్గననిగొల్లు. 

కవి స్తుతి 
పీ. పులుగు జంటనుబాపు బోయను శపియించు కరుణాబ్ది వాల్మీకి కవిని నేను, 

చను కుమారునివెంట వని పితిధ్వను లీన నజచుచు నులుకు వ్యాసాత్మ నేను" 
మగువపై (గల కూర్మి మబ్బుతో ( జెప్పింప6 దపియించు కవి కాళిదాసు నేను, 

ఎద నీరుగాంగ శారదయేడ్చు కాటుక కన్నీరుదుడుచు పోతన్న నేను. 



తే. నాలు మోముల వీశ్వమ్ము నాకు (డెల్చు శేదమోదానుభూతి సీకించియెంచి 

పలక నోరుగలట్టి దేవతను నేను రమ్యభారతి వంశవర్థను(డ నేను 

కవితా స్తుతి 

. ప్రతిభ యే పితర, వుత్పత్తి తియు యే జనయితి, సుకవియెడంద ద పినూతిగృహము, 

కథరూప, మౌచిత్యగతియె సౌందర్యము మ్ము రసము పాణ ణము, ధ్వని రమణవయ 

“లా |! 

సరసాత్మపతి, విమర్శకు డత్త, వా కృతి తా నాండువడుచు, ఛందసు 

బహుళార్థదాయక భాసురాలం[క్రియా సంధానత వివాహసంస్కరణము 

. రమ్యశయ్యల సరసుని రతులందేల్చి రూఢి మధుర దాక పాకరుచుల( దన్ని 

భవ్యగుణరీతి సాహిత్యబంధు వితతి తలల నూ(పించు కృ ధ (2 ux ఇని 

. అక్షరపద సంపద కై యక్షరపదముల వెలుంగు నవుయ . క్ 

లక్షణ లక్షాకృతుల ముముక్షువు గతి: గొల్చి వ వాగియ(బూనెడ సుకృతిన్. 

వభయ పావతాప వినివా రకమె తలదాల్చ నొవళ౪దున్ 

నవరసనసముల్ సివించు చరణ పిసవ పిభవమ్ము, 

దె విబుధలోక మెల్ల వినుతింప(గ సత్క వితా వంతి గం ల 

గవలె నిరర్లళామృత వికాస విలకణరార( బాబుచుణ్. 

వ్యాస వాల్మీక స్తుతి 

చ. ధరపయి+ దొంల్ర నెవ్వని పదమ్మున (బు ఫైను కావ్యగంగ యా 

'దరగతి దాని నొదలనుదాల్చి యెవండిడె భారతార్హ మా 

హరి హర రూపులౌ మునుల నాది కవీంద్రుని బుట్ట పుట్టువుకా, 

గురువగు బాదరాయణిని గూర్చి నతిన్ వినుతి౯ా బొనర్చెదన్. 

కొళిదాస స్తుతి 

. జీవనాంచిత నీల జీమూతమూ ర్తిని సందేశహరునిగా సల్పు పరితిభ 

రఘువంశవృక విరచిత శాఖావశిన్ బాణ వా యువునింపి పల్కు- తెలివి 

మహనీయచారు కుమారసంభవమున్ రసానందడోల( దేలార్చుగరిమ 

శశ్వదభిజ్ఞానశాకుంత లా కృతిన్ విశ్వభారత పీఠి వెట్టు వ్రజ 

. యెవని సొమ్ము లా సరసవాగవనిపతిని హిమ నగోత్తుంగ శృుంగసాహిత్యమకిని 

విబుధపుం భారతిని సుకవి కులగతిని గృతిని గాళిదాసుని నమస్క్బుతిని గొల్లు. 
mi 

భవభూతి స్తుతి 

క, ఊ తరరామ కథాకృతి వి తమ్మున? గీ ర్తిరమను విశ్వ దశదిళోొ 

భిత్తి త్తికల మేడనిడు కవి సత్తము భవభూతి దలంచి సన్నుతి సేతున్. 



సంస్కృత కవిజన స్తుతి 

వందనీయ |ప్రతిభారవి భారవిన్ మేధా వినిర్మిత మేఘమాఘు 

దివిజ కవీంది ధీ ధిక్కారిని మురారి లలితనాటక వాగ్విలాసుభాను 

కవిజన చిత్తాపకర్లు (శ్రీ హర్షు నపూర్వ శృంగారభావు జయదేవు 
మహిత కవిత్వ ధీమంతు ననంతుని రసకావ్యధారుణీ రాజు భోజు 

తే. నెడ(దలో నెంచి తలవంచి యెజ(గి మరగి విశ్వకవి రవీందు9ండాది వివిధ భాష 

లంచు నుతికెక్కు కవులకు నంజలించి యాంధిక వి దేవతల నింక నభినుతింతు. 19 

వత 

తెలుగు కవుల స్తుతి 

ర్, కన్నవ్వ తెలు(గునుడి, మము గన్నయ్య యెవండొ యెందుగలండన నోహో | 

మిన్న ౯ వాగనుళాసను నన్నయ్యని తెలియును నసేెడి నన్నయ నెంతున్. 20 

ఆ. నీతివ_ర్తనంబు నిర్మలాత్మజ్ఞాన మాటవెల(ది నడల నలరంేసి 

యాది చేదుగా (గ నగుపించు 'వేమనకా నిర రతమమృత రూప్పని కా దలంతు. 21 

ఉ. భాగవతాఖ్యతో నమృత భాండము తెనుల కిచ్చు నమ్మహో 
భాగుని బోతనకా బరమ భాగవతో శ్రము నాం(ధ వాగ్వధఢూ 

టీ గురుశోకవారణ పటిషు( దలంతు( గలిం దళింప జ 

న్యాగతు(డై న ము క్రితనయా జనకుకా సనకున్ శుకార్భకున్, బలి 

పీ అక్కి_రీటి శరమ్మె తిక్కన గంట'మో సంగరోద్యోగాల జయము? గాంచె 

నాంధివాగ్యనితా సుమాధరం బెజ్బనో భారతారణ్యాల సారు జిమ్మె 

్రీనాథుండే కళాశ్రీనాథు(డో యేమొ పదమంటి రసగంగ బయలుదేజె 
 శ్రీకృషరాయలే (శ్రీకృషుడగునే మొ యాము క్తమాల్యద యతని వలచె 

tao Ea వలానే 

'తే, నలఘు మను సంభవమొనర్ప నవని పైకి నరుగుదెంచిన యపర ప్రవరుండు గురు(డు 
విపివరు( డల్లసాని క విపవరు(డు నాదిగా నాదికవుల దివ్యాంఘి 6. గొలుతు. 28 

సీ, నంది తిమ్మన కృతి నవ పారిజాతమో (శ్రీకృమ్ణ( డద్దాని స్వీకరించె 

రామరాడ్భూషణ రత్నమౌటనొ యేమొ వసుచరి త్రకు విల్వవచ్చె నెంతొ. 
రామకృష్టావతారమ్ము లేకమ్మాట వాాయ(గల్లెనొ పాండురంగ మహిమ 

ఆంధ కావ్యపిసంచార్కు. (డో సూరన్న యల కళాపూర్లోదయము నొసంగె 
కే. నరయ (గం కంటిపావండే యన(బడుచును సరసగతి రామచరిత కు తరము (వాన 

మొల్ల పూ(దావి రాముల యిల్లు నిండె( జేమకూరదౌ రుచివిల్వ చెప్పలేను 

2 



క. తెనుగుం భారతి నిద్దుర కనుదమ్ములు విప్పనే సుకవి కర మది తా 
.. నినకర కళ లినెనొ యా ఘనమకి వీరేశలింగ కవిని నుతింతుగ్. 

క. అసమాన పాండితీధను నసద్భశ హరిపాదశళ్య దరవించ మరం 

దసమాస్వాదనచణు రామసుధామరు వాసుదాసు మాన్యు నుతింతు కా. 

చ తిరుపతి వేంక పేశ్వరుల తీరున( గూరిమి వందనీయులౌ 
తిరుపతి వేంకకేళ కవిధీరుల నవ్యకవిత్వమార్గ స 
దురువుల భారతీ కమల కోమల పాదయుగావతారుల కా 
మరి మరి మొక్కి వేడెదను మానసవీథిః దలంచి భ క్తిమె. 

ఉ. ధీనిధి యాంధిభారత కృతి శు9తిక ర మహాంధ9రాజ్య సం 
స్తాన కవీకు( డుజ్వల యశస్ము._(డు భారతఖండ పూజ్యవి 

ద్యానిధులం దొకండును శతద్వితయాధిక గ్రంథక ర్రయౌ 

జ్ఞాననము।ద్రు వ్యాసముని సన్నిభు శ్రీ పదకృష్ణు గొల్బెదన్. 

సీ. విశ్వనాథ కులాబ్ది విధురూపు( డిత(డని చెలియలికట్టయే చెప్పు నెవని 
సత్యనారాయణస్వామి యీత(డె యని ఫణి వేయిపడగల( బల్కు నవని 

వరకవి సామాిజ్య ధరణీవ( డితండన నేక వీరాకృతి యెసంగె నెవని 
నభినవ (శ్రీనాథు. డన నీత(డే యని కిన్నరసాని కసీ నెవని. 

తే. గాంచి, యెవడు రామాయణ కల్పవృక్ష వినుత కాండాలి దివికి నిచ్చెనలు వైచి 

యమరకవి మతికా దెజచి రాజని వెలింగె నట్టి కవికుల గురువున కంజలింతు. 

చ. సరస కవిత్వ సంపదల సౌందరనంద మహా ప్రబంధముకా 
విరచితముం బొనర్చిరి కవిపికరమ్ము తలం ధరింప సు 

సరమతి లక్ష్మీకాంత కోవిసింహు(డు కాటురి వేంక పేశుండుకా 

శరధి గభీరు( డున్నత విచారుండు వారి. దలంచి మొగిక్కె_దకా. 

క. కవిసార్వభౌము దుర్భాకవరాన్వయహరిదిశా ప్ప ఖద్యోతను న 

త్కంవిరాజ శేఖరాఖ్యు శతవధానిని వీర వాక్చితాపుని దలతుకా. 

చ. నవరసవూర్ణ రమ్య రచనా ధరణీ గురుభారవాహ వై 

భవ జితశేషు భవ్య శివభారత కావ్యకళామనీషు స 

త్క_వికులభూమ పండిత జగద్వినుత (ప్రతిభావిశేషు నెం 

+ దవిరళ క్షీర్తిపోషు గడియారము శేషకవీళు. గొల్బెదన్. 

మ. బుధులెల్ల౯ -నుతియింప నాంధ్ర చరితల్ పూర్వోక్త మార్షమ్మునన్ 

ర్ం 

గణ 



మధునాపంతుల వంశమండను (డు (శ్రీ మత్సత్యనారాయణుం 

డు ధరన్ గీర్రిపపాంవ నాదు కయిమోడ్సుల్ తత్కవిస్వామికిన్. 

వేంకట పార్వతీశ్వరుల వేలురి కావ్యకళా సంపూర్ణ కో 

_ భాంకితు, తుమ్మలాన్వయ సుధారవ పూరశళాంకు. నేటుకూర్ 
ఐం ణ లు 

వేంకటనారసింహ సుకవి (ద్రుహిణుజా వర సన్నిధాన వం 
శాంకుర పారిజాతమును నన్ముల నుబ్బకవి న్నుతించెదకా. 

నవ్యకవి స్తుతి 

సీ, భారతి కనుగుట బంగారు తల గొట్టి తృణ కంకణమ్ము చేత నిడె నెవ(డు 
లు 

నాక వనము మించు నా కవనమ్మన ( “వెలుగుతో టన్” దీర్చిదిదై ఎవడు 

మదవతి యగు వాణి పదములం బడి రాంగ6 బిలిచె “రమ్యాలోకముల” నెవండు 
భారతి తల(దాల్స భాషలో నాయువుపట్టుతో “జడకుచ్చు” గై నెవ(డు 

- అట్టి మా యాంధ్ర) జయదేవు నార్ద్రభావు నవ్య దివ్య కవిత్వ “గాంధర్వజీవు 
రవి కవీశ్వర శిష్యు శ్రీరాయపోంలు సుబ్బరాయని నోరార స్తుతియొనర్తు. 

. (శ్రీయుతు కాపిరాజును విశిష్ట క వీశ్వరు నప్పరాణ్మణీ 

న్నాయని సుద్బరాట్కవిని 'సండురి సుబ్బకవీళు జాషువన్ 
దీయంగం బల్కు వేదుల సుధీమణి( బాపయశా స్త్రీ నవ్యవా 
కాయల సొంపు నింపు శివశంకరు నోరి నృసింహు నెంచెదన్. 

- “శివ తాండవ” కర్తను సత్క_వికులశేఖరుని శారదా వరపతుకా 
వివిధకళాస్పదు నెంతు నృవినయమతి పుట్టపర్తి రి నారాయణుని కా. 

శే. రామచందుిని పిళ సిళ ళో వే” రత్నకవిని, బోయి భీమన నంబటి ప పూడి సుకవి 

నోలి నిందరిగంటిని శ్రీ శీ కొడాలి కవిని ఘనుని యేలేశ్వరాఖ్య సత్కువి నుతింతు. 

అభ్యుదయకవి స్తు సుతి 

రసా . అభ్యుదయ పథాల కాదిక వీంద్రుడౌ గురుజాడ యప్పరాడ్డురు. నుతింతు 
తన్మార్లముల వ్యాసత న్నిర్వహించిన గిడుగు దంభోళిని కీ ర్తిబేతు 
కవితాభ్యుదయమార్ష కాశిదాసన వెల్లు అీథ్రీ శ్రీ వదాల జేజేల ని నిడుదు 
నవకావ్య విశ్వసంభవభూతి యన 'నొవ్వు కృష్షశా స్రీకి భక్తి కేలుమోడ్తు. 

తే, ఆంధివాణిత్వ మే వాహమన వెలుంగు నతులమకికి నారుద్శకు నతులొనరు 

శే, రుద్రవీణ్శావతి స్వరారోహణముల. దమి 

కావ్య సురనదీ జలపాతగతుల క్షితిని నందన మొనర్చు నారాయణుం దలంతు. 

క హోం ద్రోదయ  హాభాత ముల జాడి 
యగ్నిధారా శరాహాతి నధమ గరం శరథతి సనింకిం! హొశరధి. దొళర థి నెంతు.. 

35 

86 

87 

88 

శ్రీ! 



౨జాకవీందు9 వినుత చరితుకా 
అవి 

me, గి జా జతు నారాయణుని కా. డీ 

క, వేమన హృదయుని నభినవ వేమ 

కితు 

ఏనను బి 

దీమహితుని గాళోజీ నామాం విను త్రి బై ట్ర 

ర్, శళ్వత్కా ళోజీ రా మెశ్వరు శ్రీ) పొట్లపలి క పీందు?ని విదా? కొ 

విశ్వమ్మున్ను విజ్ఞానపు విశ్వమ్మగు నార్ల కవిని వినుతింతు నొగన్. 43 

తెలంగాణ పండితకవి స్తు త్రి 

సీ. కవిలోక మితు9 (శ్రీకాకునూర్యన్వయు నాంధరిఛందో న 

సరసాచ లాత్మజా పరిణయ సత్కావ్య కర్తన్ కిరీటి వేంఖట కవీందుి 

వర బాలభారతీ బిరుద విభాజితు (శ్రీ బుక్కాప దణ '్రీనివాను 

స్తవనీయు (శ్రీశారదాపిశ్న వివరణు క్ర్వన్న రంగంటే సింగనార్యు 

కే. కాళిదాస కావ వ్యోద్యాన గంధవహుని కోలచల మల్లీ నాథ సదురువ రేణ్యు 
Ca 

ఘనుల (శ్రీ మరింగంటి వేంకట నృసింహ సక్క_విద్యయాదుల భ కి సన్నుతింతు. $4 
బె యం 

pm . *పాండురంగ(డె మడికొండలో శ్రీరాము కథ వాసి. 

నాంధకవితా పితామహుం డిచ్చోట నాంధి పితామహుం డుగచు టై 

కృష్ణరాయల రామకృష్ణ రాయలుగా (గ బూర్లులవంళ సంభూతు !డయె 

రుద్రాంకు (డు ప౦తాపరుదు9౦ 2 సురవరమ్మున బ9తాపుండుగా గ మూ రిజెండె6 

గీ. సరసగతుల నింద 9ద్యుమ్న ధరణిపాల చరికమును సత్పిబంధ వి; స్ఫురణ మెరయ 

రచన మొవరించు కేశవరాయ డాది చతుర పండితకవుల సంస్తుతినొనరు. కర్ 

సీ, ఉద్దండ పండితు లొద్ది రాజాన్వయ సోదరకవుల సంస్తుతి నొనర్తు 

ఆంధిబిల్లణు సువిఖ్యాత పండితకవిన్ చతురాస్యు లక్ష్మణళాత్తి నెంతు 
ఐతె 

పకటిత శ్లేషయ మకచకవ ర్తియొ కుకునూరి రామాఖ్య సుకవి దలకు 

రమణీయకావ వ్య నిర్మాణ శిరోమణి కేశవపంతులం గీ ర్తి పేతు 

తే. గార్లపాటి రాఘవ మహాకవి నుతింతు పిజ్జా ముసిసట్ల పట్టాభిరాము నటులే 

అపర నన్నయ నుదయ రాజాన్వయాబ్టి విధుని శేషగీరీంద్ర కవి న్నుతింతు. 46 

సీ. అభినవ పెద్దన యననొవ్వు మద్దురు న్వాన్నాది వేంకటవర్యు గొల్లు. 

సంస్క కాం కవిత్వ చతురాననుని వానమామల లకణు మది భజింతు 

రైతు రామాయణ రసవన్మహోకావ్యక_ర్ర నగిజువి జగన నుతింతు 

సత్కావ్య కల్పనా చతుర పాండిత్య విహారి గోరుట్ల కృష్తార్యు. దల(తు 

* పండ రినాథుడచే కవి మడికొండలో జన్మించిన నియోగి. (ఆావ్నాణుడు. ఇతడు 

“ రామకథా కల్పల తా” యను పేర ౧౧౦౦౦ శ్లోకాలతో సంస్కృత ముక" రామాయణము 

త (| Wor అలీ | ya ట్ a x 

వ్యాసినా. డు 'అం్యధమున పండరి కామాయణ మనుపేర అనేక వేల పద్యములల నొక రామా 

యణమును (వాసినాడుం ఇచి అముది”తముగా న నున్నడి. 



కే. చిలక పలుకుల నమృతమ్ము నొలకవోయు చిలుక మళ్లి రామానుజు నలఘుమతిని 

ముక్కు తిమ్మునార్యుని రీతి ముద్దుపలుకు లల్లు పల్ల దుర్గనకవి నభినుతింతు. 417 

క. ఎన్నుదు రామన్నను సంపన్నుని (శ్రీ సుషపిసన్ను మాయన్ముల కృ 

షన్నను ఠంయ్యాలాన్వయు. గిన్నన బలరాము వేముగంటి నృసింహుగ్. 48 
(3౯) 

సకల సుకవి సుకి 

సత్క_పులకు మది కొకింత గుజుతులేని సత్కవులకు కొంచిమింక 

సత్క_వులకు ధరణి. బుట్టువొందవోవు సత్క_వులకు వందనములు. 498 
మ్ 

కుకవి స్తుతి 

కే. అర తయె లేక యిటులు మహా ప్రబంధ నిర్మితి నొనర్చు చసలునినే( జెలంగ 
Sh || 

నొకరి నననేల యీత(డు కుకవి యనుచు అకట నాదు సాహసకృతి కొక నమస్సు. $50 

(వదింధ స్తుతి 

సీ రూపిత పా9నాద గోపరసీమల రమణీయ శిల్ప చిత9ణము భంగి 

సహజ సౌందర్య భాస్య తో్క్క_మలాంగికి సురుచిర భూషణాంబరములటులు 

వరత ప ప్ కాంచనాభరణ సంతతులందు నవరత్న నత్కళా నివహగతుల 

ఆపాత | మధుర మంజులగానవాణిీకి వీణామృదంగ నిక్వాణ సరణి 

తే. వరనాదులుం గృతి కెంతొ వన్నె గూర్చగలునని బిబంధాఖ్య సత్కావ్య భేద 

గతిని దీర్చిరి నిజ కళా(ప్రతిభ మెరయ మను వసు చరితముల్వా9సి మనుసు కవులు. $1 

ఉ. అవ్విధి సత్స్భబంధ రచనాశయమొప్పం గృతినంచింతు( దా 

నెవ్వడు శారదా సరసిజేక్షణ కజ్జల బాష్పపంక్షులన్ 

నెవ్వ గగోట మీటి పెను నెంజెలి( బాపెనొ వాని వృ_త్తముకా 

రవ్వలహారమందు (౬ గృతి రమ్యత చాలమి విల్వ తగ్గునే 1 గ్ల్లి 

చ. రసమయ కావ్య దివ్య నుమరాజమునం దొసనగుర్ (పమాదతన్ 

మసలిన ( దత్ప9బంధమును మాన్యులు మెచ్చకయుందురే సుధా 

రస నిధియైన తేనె నె పెరరం ద్ర సమన్వితమంచు | నిద్ది నీ 

ర్ 

మీదు నిగిహపాత్రు మహోదధి గని న త్త లనె.యేరి, యల్బుడనంగలారు. లు. 54 



కా 

తే. మేటి కాళిదాసు(డె “మీదు' మెన్చు గనని విజ్ఞక యడెటెడైనను విఫలమసియె” 
చ మొల 

ఎలి జలు ” 
ఇప్పుడె కని కీ రికొజ కేను తప మొన రుం (ట్రోత్సహింప బిడకు పాలు బోయుటగును. 55 

పీ. కీరాబి గత సుధాసార సర్వస్వమ్ము( |ద్రచ్చి చూపించు మందరనగమ్ము 

స్వర్ణారమూల్య సన్న్ర్హయ మ్మొునరింప నొరదీయగ లనిక షోపలమ్ము 

తోయన మ్మొ (శిత దుగ్గభాగమ్మును వీల నేక్పరచు మరాశరాజు 

సురుచిర వల్లరీ సుమనస్సు వాసనళ్ కడలంట విరజిమ్ము గంధవహుడు 

లి 
తే. నమిత ధీశాలి చిత్త సంయమనశీలి సరస సద్గుణ వ్యాఖ్యాత సాధ్వసాధు 

విషయ నిర్చేత సహృదయ విశ్వజేత యగు విమర్శకో త్తమునకు నంజలింతు. ర్? 

అభ్యర్థన 

సీ. ధర నెలోరా యజంతా గుహాగర్భాల వరశిల్ప దాలకు6 బురుడువోసె, 

కోణిపై నొక చిన్నసూర్యు(డై ప్రభజిమ్ము కో హెనూర్మణి నెత్తుకొనుచు మురిపె, 
Qe 

(శ్రీమదేక శిలాపురీ స్తనాగిమ్మున భాగవతము కుగు దాలుచోసె, 

కాకతిసామాిజ్య కాంతామతల్లికి రాతికోటల నంగరక్షజేసె, 

Gh . లలితలావణ్య సకల కళాపి వీణ ప౦థిత నిజయవిలాన సంపత్కృపాణ 
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కలములో నీ చేతిప = లములో జలపుట్టి రసగంగ లుప్బొంగి బుసలుకొట్ట, 
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పండితవంశ పరిచయము 
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మను నతమ్ము నిట్లి మా తండి) గర్భాన నెట్టి తపముజేయ( బుటినామొ 1... 86 

చు | మి లట 

తె, ఆరయ బరడిత వంశంబు నందు నిట్టి ఘనువి సుతులమై మూవు రగ్రజులు నేను" 

జ బ కని జ్ఞానలవమె మా యందు నేమేనియున్న 2... 87 



క్ 

కి క | 
ఊఉ. వీరి కుమారు లందజను వేంకటనాథు(డు పెద నాకునుకా 

. అ 

"గూరిమి యొజ్జ, గుండవర గోపుని స్థానిక పండితుండు నా 

కారము దాల్చి వి ర్రలిట( గన్పడు డావిడ సంస్కృతాంధిము ముల్ 

_ పారము ముట్టంజూచె( బరభాషలు నేరిచె నుర్లు నాంగ్రముల్ . 88 

Gh . ఉభయ వేదాంతశాసాంల నూహ సౌరని గణితశా ప్రం ౦బునం డెంతొ ఘను(డు వాణి 
' గర్వమును జంపి డంబంబు గట్టి పెట్టి యూ కళాతపసిం మొగాన నిల్లు గై, 89 

Gd 

. బమ్మకుం బొమ్మ గట్టిన పండితుండు సకల భాషల జననియౌ సంస్కృతమున 

మొక్క_వోవని పదునై న యుక్కుతునుక విచ్చుతరవారి వాదర విధము డోయ. 86 

= ఒక విద్యన్ ఐరిపూరుండె మిగతలం దొక్కాక్క యల్బాంశ సా 
5 ౬ 0 

ధకు(డై నకా శశి, గూడియుండు నుడు సంతాన క్రీయన్వెల్లు 6 దా 

నొకటన్ బూర్లు(డుగాక యన్ని కళలం దొక్కింత సాధింప(గన్ 

సకల లోడుస్టగితాంబరంబున నమాసం గన్న చందం బనున్ . 91 

. నిండు ఘటంబు మౌని కడు నిగహజీవి యఖండ దీవిశా 

లుండయి నీజు గప్పికొన లోవల నుండెడి నిప్పు, జోధనన్ 

బండను దొల్చి రత్నమన భాసిలంజేయును వేంకటా అవే 

నుండె మదగిసోదరు (డు యోగ్యుండు నా గురుదేవ ( డాప్తుడె. §2 

. అద్వితీయు(డు నల్వురిలో ద్వితీయ సోదరుండు లక్ష్మణనామ థోభితుండు 

లౌకికీ శిక్ష నెజిగించు లక్షణమ్ము నై దువందల నూత్రమ్ములందు (వాపె.. 93 

. ఘన ప్రవ క బహు గంథక ర్త నాలు బాసల ననరళముగ6 గవన మొనర్చు 
అవ —2 OM mM 

పౌంఢకవి యాహిరీరాష్ట్ర పంభువరు(డగు ధర్మరాజ సంస్థాన విద్వాంసు. డిత(డు. 94 

. చక్కని సంస్క గ్రాల్రతౌంధి) ముల సాగిన యీ కవిరాజు వాణిలో 

మిక్కిలి హృద్య మె రసము మీగడ గమైను నళైపల్ చెవృల్ 

ల 

నికిడి యాలకించెను ధ్వనింప నొయారపు కొత్తకైత లిం 

దక్కటం గొన్ని యచ్చుపడె నాయగను గొన్ని ధనాద్యభావత ౯. § mt 

. నేనును జగదీశ సదభిధాన తృతీయాగిజు(డు సదా యనుర్ క్రి కా 

మేనులు రెండె నను గన పాగిణం బొకటియె యనంగ వ ర్తించితిమౌ, క్రి 

ఒక కంచమున భుజించితి మొక మంచమునం బరుంటి మొక హృదయముతో 

సకల కల లభ్యసించితి మకలుషిత పేర్తిమ గర్భి తాంతర్యముల కా. || 

. సకల కళా విధాసితు(డు చక్కని గాయకు( డెంతొ యందమై 
న కవిత సంస్కృతాంధ)ిముల నాగరకుల్ గొనియాడ వాయు. 
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తకముల. బాపు నా హరికథా ా కర నమ్మున నాంధభూమిలో 

నొక యసమానరత్నమన నొప్పెను నేరిచె నాంగ్ల ముర్దునున్ , 98 

ఆ. కోకిలలకు మావి కొన6 జూపి యూరించు జుంటి తేనె లాశజూపు తేంట్ల 

కళని గళరవమున హాయి, సౌఖ్యము వె మెండు నా తపమ్ము ఫలింప భొొతయయ్యె. §9 

ఆ. తనదు కూ(తునొస(గి తండి? పెనొక తండి? యగుపుకాక నాకు నన్నవస్ర్ర 

మిడి కవిత్వకన్య యెంతొ విశాగింతిగ నన్ను గూడంజేసె నా శ్వశురుండు. 100 

ఆ. ఆతని యుపకృ్ళతి(గొని యక్షరరూస కీ ర్రనల( దన కృతజ్ఞత ల( 'దెలుప్పుట 

నన్మడీయవాణి యా చందురునకుగా నొక్క నూలుపోగు నుంచుబయగు. 101 

[నా 3 హారిదాసకేసరి యన జగన్నా థార్యులనగ చెన్నూరిలో దనరు నిత (డు 

నితని యశస్సింహ మీ యాంధిదేశాన నార్చి పంజావై చె నన్నిచోట్ల 

సీతని గాన మోహిని తాను స్వర్హంపుటండెల గెల్చిన యందగ శె 

యాతని వాగేవి యెన్ని యోనగరా ల బుష్పవర్షమ్ముల ముని(గితేలె 

Gh . రాగమును వ్యా ప్రి(జేసి హోర్యనినిగాంచ రాగమును దో(చదని వేంళ్ళరవ మొనర్చు( 
దాశమును వెచియ'కపై మృదంగము+ గన(దాళ మీ ధాటికని చేయి తప్పి వేయు, 102 

చ, సువిశద వా గరీమదామ చుక్క_లనాడెడి గాత్ర కిన్నర కా 
చ 

సవ పికమ్ముచోలె సరసంపు బరాబరులాడ నూపు లూ. 

పి విడిచె వేల నూర్త పజ భేషన( బల్లెల( బట్రణాల( గీ 

ర్రివడసె నెల్ల దేశములు దిగి సదా 'హరిక్త ర్రనాదులన్. 108 

శా. గంధర్వ పతిమానగానములకున్ గండెటనె కోకిలల్ 
౧D 

రంధికా గానల మోముదాచుకొను చార్య కా మోహనాస్తో9ిల్ల స స 

ద్బంధ మె స్వరగాత 9మాధురుల (శోత కా ముగ్గునిం జేయ (గా 

నింధ్ముప్రావృత' భారతావనిని నర్చింప(బడెకా మేటియై. . |. 

తే. కాగితములోన శిల్పమ్ము కత్తిరించుటందు తన సాటి(గనని మహాంధి శిల్చి 

యౌర ! వీరి హస్తము సోకినంతలోనె కజతెరకు కన్ను లుదయించు కళలునించు. _ 105 

బం 
. తఅచు మాననమందు( దలచికొన్నంజాలు మయసభా శిల్పసంపదలం గురియు. 

_ కాగితమ్మును మల్చికై బూవినంజాలు నకిషీ విలాసముల్ నాట్యమాడు 

రకొనలింత కదలియాడినజాలు .ఫలపుష్పతరులతల్ కళలు జిమ్ము _ 

లస లలిశాంగుళు లొకింత లాన్యమాడినజాలు శుకమయూర మరాళ నిక రమొజగు. 

యక్షరముల, ముచ్చటం గొల్పు వీరి సమ్మోనకర 

లు నత్మశలొకింత( గాంచ ముగుండ చను -విశ్వక ర్మయేని . 106 
న au (౨4 | 
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తే. బిహ్మ వే త్తయె |బ్రహ్మానుభవరహన్య మెరుగ(బక్కె_డి రాజ యోగిశ్వరుండు 

పధ శిష్య ్యగణమ్ములు వేల సంఖ్యలందు గలరందునందు మహాంధి భువిని, 

శే. ఒరుల మనసుల నొప్పించి యెజు(గనట ధర్మగుణజాల నిరతాన్నడానకీల 

సతత పతిపాద సేవ నాస క చితయె సుభదా9ిఖ 
వ («Ey 

పీ మా తలిసిత (బిహ్మాజ జనకజాత యఘదె తూనీతడానాగ? హత 
న. [er మా వి జూ ol ఇ 

ష్ష్ అరల ల్ లో అ 

లక్ష్మీ ళాదీ సలావణ్యసముపేత (పక్యాత సుగుణ సంవత మేత 
PEE o 

సదమలసంతానచయ నందనోద్యాన య యతిథి సమ్మోదకృదన్నదాన 
జ Cal (జ్య క, 

సా వళి రోమణీ నస్వకులవి తెషిణి యననూయశీల దయాలవాల 
యె 

తే. సయరహిత సుస్వభావ భాస్వత్సరిభావ సత్యవాక్పూర పతిహిత సద్వెచార 
వతి J (4) 0! భీ 

అనవరత (్రీనివాస పాదారవిందమగ్న మధుపాయమానసమ్మాన్యహ్య్చావయ 

దే. కనియె తొమ్మండ9 నా పింయజనని, యందు నుభయ వంశతావకలన నువయముతలు 

నలువురం చెరు కీ ర్తుల( జెలంగునటి నలుషపురు తనూజా లిష్పుడున్నారు భువిని. 
ళు వూ 

యిహపర వ. ందు టబాతువిదియె యనుచు వరియింతు నుకవితావవనితి 

క. పేశలగతి మణిమాలాకోశము నాహ్వాన కృతిని గూర్చితి మునునె 

క. పోతన కావ్యము వాగియన్ జేతమ్ముననెంచి కషి నిచేనితి సుకవి 

ఖ్యాతిగొన కాళిదాసులు పోతనలుం గూడ శ్రమ మలు బొండిరిగాడే. 

ఆ. వారి పితిభయనెడి వారాన్నిధికి ముందువారి కణమునగుచు వరలునేను 

కావ్యమొండు వాసి కవిలోక యశమును గాంచనెంచ6 బిజ హా హాసించునే మొ, 

ఆ. ఐననేమి మామకాజ్ఞానతిమిర సంగతుల? దారి( దప్పుగతుల సరసి 

యజు డీత (డ నెడి విజవర్యుల ప పరిహాసరుచుల మార భాసకములు, 
డు చ Cr) 

జో 

తే. స్వప్నసాక తతి నొసంగి సత్యమూర్తి సకల దుఃఖభంజకమునై స్వాభిలషిత 

సౌఖ్య సంధాయకమగు నస్మద్య9తమ్ము భక్తిమై మె నొనర్చుమటంచు 'బిల్కె_నొక టం 

తే. నాటినుండి యా పిభుచరణ సరసిజము లాశ్రయించుచు పితిమాస మమితభ క్తి 

వరల నొనరింతు తద్వితాచరణ మేను వెలసె సత్యదేవుం డిలవేల్పుగాగ 

తే. ఘోర దీర్హకయవ్యాధి గూరినపుడు భార్యయును బంధుమి తు) లుపకరణములు 

గాగ నిర్తే 'కృకామోఘ కరుణమెరయ నాకు పాిణపరిదాన మొనర్చె నతడె. - 

114 

115 

116 

117 

118 
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3 పోతన చరిత 

ఉ. దేశికరాణ్యజీ ! త్వదుపదిష్ట విశిష్టకథాసుధా సరి 

త్చేశల మాధురుల్ శ్రవణ పేయములై భవదావభీషణా 

వేశవినాశకమ్ములయి వేదపరార్డ విచార సార సం 

కాశములై పిచండ కలికల్మషపుంజ విభంజకమ్ములౌ. 

పీ. కలికాలమున నర్గ్హకామమ్ము లివి రెండె పూరుషార్థము లయి పొల్చు నెందు 

నవని జీవుల కెల్ల నాహారనిద్రలే కర్తవ్యవిధులయి |క్రాలుచుండు 

భవబంధసంగతి పరమార్థ సుఖమట్లు జన సే సవనార్హమె తనరుచుండు. 

పాిికృత జడవాద పరిమితజ్ఞాన మ్మె వేదశాసాగదుల విలువగాంచు 

తే. కలియుగమ్మందు నెందును గానరారు విషపదభక్తు లనువారు వెదకిచూడ 
, ధర్మదేవత యొంటి పాదమ్ము పెన నడువ(జాలక మూలకు( బడు నటండ్రు,. 

క. మాయోపాసకులకె కలి శ్రేయ మొన(గూడు దై వచింతనగల స్వా 

ధ్యాయులకు నమాయికులకు న్యాయమున నకు స్థాన మవని “నహి ' యండ్రు బుధుల్. 

తే. భ క్రి యనిన నియదియసుఖపా9 పియందె త్యాగమనిననొ మృత్యుసంయోగమందె 

భూతదయ యన్నచో దారపుతు) లంచె సత్యభాషణవిధులు సాహిత్యమందె. 

క. మనంగలవ(ట మనుజుల నో మునివందిత సక లధర్మమూలమ్మగు (శ్రీ 

దనుజహరు భ_క్రి వ్యాప్రిం బొనరించు మహాత్ము లెందుంబుట్టరొ. కలిలో. 

చ. అనుటయు రౌమహార్షిణి సమాదరబుద్ది నిటు ల్వచించె నో 
మునివరులార : మీ వచనముల్ యుగధర్మ యథార్థ రూప చి 

(తణము నొనర్చి నై నను బురాణ విరాజిత భక్తి శ క్తి వ 

రన చణు లుదృవింతురు పరాశరసూనసమాను ల త్రజీన్. 

తే. వీీహిరాశిలో నాడాడ వెలయు శిలలవలె ఖలుల్ కృతయుగమున వరలుచుండ 
నిసుములో నచ్చటచ్చట మసలునట్టి తండులము అన! గలి బుధుల్ దనరుచుందు9. 

క. ఆన విని మునిగణములు సూతునిగని యిట్లనియె వినం గుతూహలపడు మా 
మనములు కలి జనముల సద్దణగణవ ర్రనులు బుట్లుదురు ధర నన్నన్. 

క. పారతరాగమ శాస్త్ర విశారదులగు మౌనులెందు జనియింతురు వో 
రే కీతి మెలంగ జనములు పారాశర్యు క్ర కాస్తపథవ ర్తనులై. 

క. పేగి సన విడుపు విడిదిన్ బో(గలరన వారి(గాంచి ముని యను గలిలో 

భాగవత క _రయగు నొక భాగవళ :. త్తముని. చరిత€౬ బ్రవచింతు నిటన్. 

న్ మౌకలివలె నేకదృష్టి వ మసలు కలిజనా . 

10 

ll 
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15 
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ఛి 
ప్రథమాశ్వాసము 

శా. ఓ వాత్సల్య పయోనిఢీ ! భవపిశా చోద్విగ్నులౌ చేతనుల్ 
భావాతీతుని నిన్ను (బొందు సులభోపాయమ్ము మా క్రిమ్ము, రా 

నే వచ్చెన్ గలి యంచు దేవముని సందీపార్కకోటిదు జిన్ 

శ్రీ) వె కుంఠనికేతనున్ మధురిప్పన్ సేవించి పాిరించు టల్. 

మ. జలజా కేక్షణు( డా వచస్సు విని వాత్సల్యామృతం బొల్క మె 

పులకింపన్ దరహాససంతతుల( బూవుల్ పోగివులె విప్ప ప్రీ 

కలిలో భాగవతమ్మె మోతసద సౌఖ్యపాంపకంబంచు వే 

దెలిపెన్ మౌనికి. దదంహస్యమును నాదేశించెం దద్వ్యాప్తికై . 

క, ధన్యోస్మి నాదు భాగ్య మనన్య మసామాన్య మనుచు నమ్మునియును సౌ 

జన్యమ్ము వెలయ భువి సమ్మాన్యచరితుం(డగు వ్యానమౌనిదరి(జనెన్. 

క. చని (శ్రీ భాగవతము న మ్ముని కుపదేశించె శ్లోకముల నాల్లిట దీ 

నిని వ్యాప్తిసేయు మిది శ్రీ వనజాకుని యాజ్ఞయని దివ మ్మున కేంగెన్. 

ఉ. నారదు( డిట్టు లేంగి భువనమ్ముల( ది)మ్మరుచుండు నంతలో 

ధారుణి నాక౦మించెం గలిధర్మము. మర్మమెతింగి మౌని శొ 

భారత భారతావనిని భావభవాంతకు( డుండు కౌశికిన్ 

జేరువవెల్లు వ్యాసముని శేఖరు నాశ్రమసీమ నేంగుచున్. 

ee . అనవరతాధ్యయ నావ ర్హనోన్మ త్త పకతతుల్ శుకమహర్షులయి వరలె( 
గరిపాదకంటకాకరన్న ఖరదీ ప్త హరితండ మపరశ్రీహరులె యయ్యె 

షడ్డగాన విముగ్గసర్పసంగత నీలకంఠముల్ ప్రతినీలకంఠు లయ్యె 
నధిపుండరీకత నధిగతాగమములై యజసమూహమ్ములెం దజులె యయ్యె( 

తే. దానె సర్వజ్ఞాండును జతురాననుండు. బందిల నరకాంతకుండయి పర6గుకతన 

నతని సారూప్యమందె సీ యూ ఏమంది మాయురె వ్ యీతపోధనుమహిమ యనుచు. 

కే. హరిహ రబంహ్మ సంకౌశు (డగు మునీకు, విరచితాష్టాదశపురాణవి విధకోశు 

; భారతామ్నాయవాగీశు భవవినాకు, బ్రహ్మసూత్రితగురువాగ్విలాసు వ్యాసు. 

చ. కనుగొనె సీలమేఘనిభగాతు) జటామకుటాఖిరాము స 

న్మునిగణ సేవితున్ భువన మోహన భాగవత (ప్రబంధ జో 

ధనపరతం[త్రు నై ణతనుద_త్తలసద్దురుపీఠు శిష్యవే 

ష్టనమణి హారమధ్యగమసారమనో హరరత్నదీప్పనిన్ . 

క. గు ప్పగతి వ్యాసు(గని తావ _ప్ప యగుచు నా(టు భాగవతవీజము సం 

తృ  ప్తిక ర ఫలవృతమ్మె వ్యా ప్తిం జెందుటలు బానవాలుష్పొంగెన్. 
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Ux 

పోతన చరితము 

పరికించి యెడ(ద కడు నిబ్బరికింప6గ( బులక లలర.( బరవళు( శగుచున్ 

“హారినారాయణ”' యనుచున్ సొరిది నిరాబారి మొయిలు గొరి దివి కరిగెన్ . 

సుళల(గాంచి. వ్యాసు( జూచివచ్చినయట్టి చొవ్చు లెల్ల నెంతొ చోద్య మలర.(. 

జివ్వతిండి యిట్లు సెప్పె వేలుపుజేని కంట కార మగుచు( గలంత పెట్ట. 

ఓ యమరావ నీరద : ధర నొక్కు మునీందుని గాంచినా(డ స్వా 

ధ్యాయతనున్ గురు్రపతిభు న నార్లకవీశ్వరు సత్క_ కానిధిన్ ఫ్రీ ఆ షె 
శ్పీయుతునిన్ బుధ్యాగణిని శీలధను న్నిరతాసురీబలా 
జేయుని నె కస ప్తబుషి సేవితు నన్యతపోవివర్గనున్. 

. వాయు వతని యండ వశవ _ర్రియెయుండు నత (డు రకకు(డు హుతాశనునకు 

ననవరతము నత(తు యమపాలన మొనర్చు వ వాని(బోలు మహితు( గాన నెందు. 

. స్వాంతములోపలన్ నిగమ సంహితల న్మథియించి కర్మ స్ 

ద్దాంతము సంగ్రహించి యితిహాసత భారతమున్ బొనర్చె వె వే 

దాంతము బ్రహ్మ సూతముల( దాల్చెను భాగవత [ప్రబంధ వృ 

తే. విని బలారాతి మాత్సర్యవివశు( డగుచు. గినుక దనర(గ మౌని వె పెం బనికిరామి 

తాంతములన్ శ్రియః పతి పదా పికి భక్రిపథమ్ము( గూరిచెన్. 

- సంచిత పుణ్మకర్మఫలసంపదలన్ బదులిచ్చి స్వర్గసొ 
ఖ్యాంచితులై రి పాండుతనయాదులు, భాగవతమ్ము భక్తి సే 
వించి పరీక్షీతుం డతుల విషుపదమ్ము నకుంఠితాకృతిన్ 
గాంచెను దేవదుర్లభ మఖండ సుఖానుభవానుషంగమున్. 

* భారత భాగవతము లిటు పారాళర్యుండొనర్చెం ట్రాజ్ఞాలు “వ్యాసో 

నారాయణోహారి” యనన్ ధారుణి వినుతింప నమరధా తీశ 1 యనన్: 

నద్ది నవ్వులందేళ్చి యిబ్లనుచు( బక్కా విష్ణళభక్తుల కింద్రుండు. న్వెజచుననంగ. 

. హరి క్షే పే రిందురినకే తగు హరియనుట కుపేందుండే సమర్హు(డు ధాత్రిన్ 
' నరులకు హరి యను బిరుదము సరిపోలునె నవ్వుగాదె సంయమినాథా : 

- సంకున( బోయ దీర్హమయి సత్కృృతిగాంచదె. కూపనీరమున్.. . 

- గొంకక వ్యాసమౌనికృతకోశము భాగవతమ్ము మోక్ష వి. 
ద్యాంకముగా వచించె దిటు 'లయ్యది. కేవలడేవవాణి హా. 

దాంకిత మొౌటంగాచె భువినంతటి . ాగ్యత గాంచె. నెందునున్ .. 

సఖ! 
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పం థమాశ్వానము వ్ 

వినుడనిసల్కె. శక్రుండిది వేరొకభాష రచింస నాదృతిం 

ళ్ న దనరిన నట్టి కాసలకు దాసుండనయ్యెద మూడు జన్మముల్ “ 

చ. ఇటు శపథం బొనర్బ సురలెల్లరు నుల్లము లుల్లసిల్ల జ 

ప్పటులనువైచి శ(క్రుని సెబాసని సన్నుతి జేసి మర్త్యు( డె 
న్నటికి నమర్త్యులం గెలుచునా నగుబాటని రంత మౌని నం 

కటపడి వ్యాసమౌని కిది సర్వ మెజుంగంగ6 బల్మ_చెంచుచున్. ౧|| 

క. చనె బుష్యాశమమునకున్ గనె నచ్చట వ్యాసు వేదగానవిలాసున్ . 
గొనె నతని పిణతు లాదట వినిచె న్నగభేది గర్వవృత జల్పనముల్. 38 

చ. అది విని బాదరాయణి మహావ్యధితాత్మకు(డై వచించె నో 

తి౦దశమునీ : మురాంతకుని దివ్యచరిత౦ము బెట్టి వాసల య 
బొదిగిన నేనియద్ది సురపూజిత మై యలరారు విష్ణు 

ద్యుదకము లీ కమండలువు నొందిన నిద్దియె స నపతల్యమా. 89 

ఉ, దేవమునీంద౦ 1 నేడు భవదీయమనో వ్యథ దీర్చ గాశికిన్ 

దోవందలంతునంచు ముని పుంగవుగాంచి నమస్కరించి యా 

తావులకే(గి ధూర్జటి పదమ్ములపై ( గనుదమ్ములుంచి హృ 
ద్భావము విప్పిచెప్పి నతి. (బ్రార్జనమున్ బొనరించె నీగతిన్. 40 

ఉ. ఉండెద వీశ్వరాహ్వయత నొక్కె_డ( బూరుషవేషధారివై 

యొండొకచోట6 బార్వతిగ నొప్పెదు శ్రీపికృతి పివృత్తి నీ 
రెండునుగాక నెల్లెడ( జరింతువు చేతముగా(గ మేన బి 

హ్మాండమునం ది9లింగత విహార మొనర్చెడి నీకు (మొక్కెందన్ . 4l 

శే. “వేద వేదాంగములు దేన వెలు(గుచుండు నట్టి గిర్వాణవాణిలో నలరుకతన 
వసుధ నీదు భారతభాగవతము లింత యాదరముంగాంచె పి కృతులగుట గాదు. ॥ 42 

క, అని శ్రీ హరిగుణ గాథల గొని యవమతి సల్పెనౌర ! గోత్రభిదు(డు చే 

కనులుండి (గుడ్డివాండై చనుచుండె నపారగర్వ సంహృత మతియై. కల్ 

ఆ అనుచు( గాశి వెల్లు నంవికాపతిడాసి నుతులుపల్సి భరి కినతు లొనర్చి . 

సంస్కృతమ్మువోలె సారవంతమ్మగు బాస నీవె భాగవతము వెలయ. ws 44 

తే. ఈ వరమొసంగ వేని విశ్వేశ 1 వినుము జగతి బాంయోవ వేశమ్ము. నల్చి వ్యాసు నై 

డసువులంబాయు. నీ, భక్తు డమరపతికి లోశువై పోయెనన+ గొట్టు సీకెకాజె ష్. కీర్ 

చ. అని ముని వల్క శూలి దరహాసవిలాస 'మనోజ్ఞమూ ర్రియై 

ఎయనియె: దిరిలింగ ాపువిగ నారసి నన్వినుతిం "బొవర్తువో. 



6 పోతన చరి తము 

యనఘ : (త్రయీస్వరూపుండ వహంకృతిదూరు(డ వాత్మత త్వటో 

ధను(డవు నీదు సన్నుతి ముదావహ మయ్యె యథార్హరూప మై. 46 

క. వినుము (తిలింగపా9ంత మ్మన నొప్పు ధరితి9 నందు నలరారు నుడుల్ 

దనరు( డెలుంగన( బోతన యను కవి భాగవతరచన మం దొనరించున్. 47 

కే. అత.డపరిణీతు(. డగుచు మహాత పమ్ము నాచరించి భాగవత కావ్యము నొనర్చు 

నొకటి వై వాహిక క్రిరియ లొదవెనేని బంహ్మచర్యమూనును సిద్ది బడ యుదనుక. 48 

కే. (పధిత నిరుపమ పృతిభావిభాసి యగుచు నతడు గురుశిక్షణములేక నఖిలళా స్త్ర 

నిపుణు(డగుచును సహజ పాండిత్య బిరుద రాజవిభాగిజితుండగు నీ జగతిని. 49 

క, రమణీయరచన నత్యనుపమ భక్తి జ్ఞాన భక్తి వై రాగ్యరతిన్ 
సమగతిని దూ(గు గీర్వాణముతో. డెన్గుకృతి నిత్య నవరసరురియై. 50 

. లింగాకృతి న్నేను రంగైన నెలవంక గలిసి యక్షరరూపములుగ నలర 
గణపతివర్హాది గణియింపంగాందడు నోంకారరూపమై యొప్పుమిగుల, 

బార్వతి తలకట్టు పరమేళు నె త్తిపెం బడగ నె త్తిన నాగు గుడి నమర ర్చ 

శృంగీశ్వరుండు కొమ్ము గంగమ్మనుళ్ళను దిర్యక్ తిళూలము దీర్గ మిడ(గ 

తే. నాణిముత్యంపు( జేరుల యల్లికలగు నక్షరములకు గుణితంబు లందగింప. 

దేనియ (స్రవింప( జక్కని తెన్లు గాంగ పూర మొలికింప నుంటి నీ కారణముగ. క 

లలా శ ఆంధ9వాజ్మయము' నన్నయ్యగా( బిల్చున ట్లానుడి శాసింతు నను విరించి 

తెలుగు క విత్వమ్ము వెలి(గింప( జేయంగ | భాస్కరు న్నేనను భానుమూ ర్తి 

_ తెనుంగు కబ్బమునకుం దిక్కన న్నేనని తల(దాల్చి నిలుపు గుండలుల "పెద్ద 
యీ తెల్లుకెతల కెరయన న్నేనని పరమేళు బిరుదాన( బరంగుచుందు 

తే. నలరు తై 9లింగభాషలో నమృతరనము( జిలుకు సోము(డ నేనని వలుకుళశియు 
నాం కావ్యలక్ష్మికి సువర్హాభిషేక మొనర(శజేసెడు (శ్రీనాథు నను మురారి. ర్ి 

క. దేవతలె తెనుకవులై భూవలయమునం చెనుంగు బోషింపయగ దీ 
క్షొవిధిం బూనెద రీంకన్ నీ వర మది పూరర్తిగాక నిల్చునె మౌనీ | ర్ 

తె, భాషలో. దిిలింగమ్ములు బర(గుచుండు. వాని గీర్వాణ వాణీ శబ్దపరములుగ 
నిలిపి రూనభంగ మొవర్చు తెలుంగులందు వస్తుపరముగ సవరింతు వాని నేను. 64 

తే. శేషశాయి “అ” కారమై చెల్వుగులుక( బద్మభవు(డు “క కారరూపము ధరింప 
నగ్ని వీజ రెఫము ఈ రుద్రుండై వెలుంగ *నక్షర* ప పదమ్ము మూ ద్రీక]యాత్మకమగు. ర్ 

కు ఈ శ దెజంగు హరుడు పల్కుట ' లేతద స్త్ బ్రతాంత. మాతు నెతి లా చద 



పుథమాశ్వాసము fr 

చ. సురపతి మాతృభాష కిటు(జొప్పడనున్న యవజ్జ దేవతా 
_ పరిభవమంచు నెంచి మది బాధపసడెన్ బ్రతిచర్య దీనికిన్ 

జరుప(గ బూని కిన్నరులు సాధ్యులు సిద్దులు యక్షరాక్షసుల్ 

గురుబుధులున్ . దిశాపతులు గొల్వ నుే పేందు ఇని సన్నిధిన్ జనెన్. ఫ్ర్7 

చ. చని కమలామనోహరుని సష్మికశాంతముథారవిందమున్ 
గని (ప్రణమిల్లి చెవతలకందజ కెందును దిక్కు. నీవెసు 

మ్మని పొస(గించి తద్విషయ మంత యిటు ల్వివరించె విస్తువున్ 

విని తనమానసమ్మునను విస్మయ మందగ బాధ జెందంగన్. 58 

. బొదలం ధరియించి యన్న వస్రము లిచ్చి పోషించు వరమాతృభూమి కన్నం 
బొట్టలో (గొని మేటిపుట్టువు న్నిర్మించి _స్రన్యమ్ము లిడి పెంచు జనని కన్న 

బాల్యమ్మునన కాక (బ్రతికినన్నాళులున్ బాలిచ్చి పెంచు గోమాతకన్న. 

దలలోని నాల్క-మై తల(పున కాకార మొస౦గి విజ్ఞానంపు. బసదనర్ని 

een 

తే. ఘనత నిడు తల్లి బాసయే కాదె మిన్న యింతెకాక పా9(బల్బ్కు_ల కిల్లు నెల్ల 

తల్లి బాసలతల్సి మందారవల్లి దేవవాణి దాని కదేటి తెల్లు పోటి: ర్ర్క్రీ 

క. శరణాగతరక్షణ ఘన బిరుదాంకయళోవిశేష | (పేమసుధా సా 

గరవరనికేతనా ! నిర్ణర భాషాజనని నిపుడు రక్షింప6 దగున్. 80 

bn . అన విని వనజాక్షు( డమరాధిపుని(గాంచి స్మితసముల్హసిత భాషితము లీనము 

సమబుద్ధి నిటు పల్కు సకలభూతస్వాంత సంవాసినగు కర్మసాక్షి నేను "| 

ఏపా9ణికేని నిర్హ తుకమ్ముగ బాధ లొదవినచో6 గాంచి యోపలేను 

మద్భ క్రవరు నవమతి సల్పు కుత్సిత మానసుం డత డెవ్య డేని తాను 

తే. స్వాధిరూఢ శా ఖా చ్చేదచర్యబూను 'దేజ యగునని మ్రెల్ల( దెలియనగును 

శౌరి పదభక్తు లాసురీశ కి నణచి విశ్వకల్యాణమును గూర్చు విబుధులెందు. Bt 

తే. సురపతిగురుండు శుకుడు సూర్యచం[ద్రు లలఘుమతులు వీరెల్ల మదంశభవులె 
విబుధులకు నాకు నెండైన వేజబుగలదె యమరవరులార | మీరిట్టు లడలనేల ? 62 

ఆ. సురలు మీరు ముందు నరులెవ్వరో మిమ్ము పరిభవింతురనుచు బాధజెంద 
నేల యుచితగతుల నేదేని పితిచర్య నాచరింపంబూమ. డాత్మబుద్ధి. 63 

ర్, కర్మవిహీనత 6 యొప్పదు ధర్మమునకు విజయ మెందు. దస్పదనుట లా 

మర్మజ్ఞు.2 న (ఫ్రీ పతి నర్మమ్ము లెజుంగలేక నగభేది వగన్. 64 

= మాకు నెల్ల వేళ్ల మార్షద ర్శక (డవు వీవె యంచు నమ్మి వీరజాక్ష ! 

"వచ్చినార 'మింతవణకు సీ. వీరీతి తప్పుకొనిన నేది దారి యనెను. ల . 85 



చ, సురుచిరధర్మసంకలిత సూనృతభాషలు జెప్ప నిట్టి పా 

మరు చెవికెక్కునే దురభిమానవిదూషితు6 డీత6 డంచు లో 

' (గి స్వభ క్ర రత్నతతి నేచుశంమమ్ములె సానరాళ్ళుగా 

నరసి సురాళి.(గాంచి యిటులాడెను (శ్రీ) హరి బాహిరంబుగకా.. ౨... (| 

చ, గురుతర స త్తపోనియతి. గూడిననే బుషిభావ మొందుచున్ 
నిరతసమాధి మగ్ను(డయి నిల్వంగ నోపును దత్సనూధిలో .. 

సరసపుకావ్యసంతతుల సంలిథియించునుగాన( ద త్రప : 

 శ్చరణ విధమ్ము భంగపడు చర్యలొనర్పంగ నేర్చుగావలెన్, ౨౨.౮ 

ఆ. తపము. జెజుచుకొటికు ధనదారసుత రూప కేషణత9యమ్మె హేతువగును ... 
ఏతధీషణతయాతీతు(డై. యుండు భక్తవర్యు. డెందు ము క్తినందు. 68 

- న్వర్షాధిపత్య భాస్వదృవ్య శకాగింళ మవని సింగనృపాలుడై జనించు 

భావజాతమనోజ్ల లావణ్యరూప రత్యంశమ్ము సుక విభార్య న్వసించు 

వేదశా ప్రపురాణ విజ్ఞానదీ ప్ప ప్త విఘే ఘ్నుశ్వరాంశ సుతాత్మ నెసగుచుండు 

" ఇందిరా హృదయాబ్దమంది రన్ముగు మామకాంశమ్ము (శ్రీనాభునందు. నుండు 

బా 

గీ. నాగభూషణాంశము చిదానందు(డగును, రంభ భోగినిగా ధర నృంభవించు . 
దాశరధినయి నేనును డత్మ్క.వీం|ద్రు గాంచి యాచింతు నాం(ధభాగవతక్ళతిని.  . 60 

క. సురపతి తద్భాగవతము నరాంకిత మొసంగు నటుళొనర్పంగవలె నీ. 
+. పరివారము. గొని యప్ప డది ధర మోక్షసినము గాక తనుతను బొందున్. 70 

క, అనుటయు నారదు( 'డచటికి( జనుదెంచి రమాధినాథు సందర్శనముం ల 

బొనరిచి నీ లీలలు వాజ్మనములకునతీతమని నమస్కియ సలుపన్, 7] 

క హరి నారదు౬ గవి నవ్వెన్. సురమౌవియు. హరి మొగమ్ము౬ జూచి హసించెన్. 

సురలెల్ల రొకరి మొగ 'మొక్కంరు ప్రశ్నార్థకము గాంగ గనుగొని రంతన్. 72 

ఆ స్వీయ గౌరవమ్ము చెన్నారుటకు గాను పరిక్కవారిం గించవణచు జడుండు ; 

ఒరుల చీపమార్చి యొప్పారంగల ; న ) శలభరాజు కెచటి జయమటంచు. 78 

క్షం.ముని పల్కె. నంత, “నే కొప నుచు వజ = పయనించుట. మున్. . 
దను పంభు చాయ ఏ పోలిక ౩ వెనువె వెంటం ౦ బయలరేజె విబుధగణమ్మున్. ;: 74 

“7D 
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దిర (గను పొట్ల రెండిటను చాధయె చేకురె ధర్మసంసదు 

ద్దరణ మొనర్ప కంకణము దాల్చిన నీకు వచించువా(డనే, 

చ. అనుచు నమస్కరించి గగనాధ్యచరుండయి జా దాసవాలువే( 

జన(దొడ(గెన్ విపంచి. గరళాఖల మీటును దూరమేంగున 

మ్ముని గని శారద్యాభమని పూర్ణవిధుండని తారయం చెదో 
ధ్వని యని శూన్యమంచు నొగిం బల్కి_రి విష్తపడాలయ స్టితుల్ . 

వ. అని సూతుండు తత్కథా విధానంబు విన్నవించిన తెరంగెడియన, 
ఈ 

కథావారంభము 

క. (శ్రీనిధి కాకతి రాజ్య రమా నిర్మిత రాజధాని మహితై కశిలా 

క్యూ నగర మ్మా దేశము తేనియ మాగాణ మెందు డెలగాణ మనన్. 

. బాోహ్మణుం డా వీట బహుళ విజ్ఞానియె పథిత విద్యానాథ పదవి6 బిడసె 

కేతియుం డా కోట సమరపతాప్ప(డై రుదా9వతారంపు రు రూపుంగొనియ 

వె వెత్య( డా పూదోట వర్ణిత నిధి పెండి తిస్పయ యనంగ సందీ కి పెన నొండె 

శూదు. డాచోట దస్యుల ' ప్రాణజగొడ్డమౌ కాపయ్య నా నెంతొ గణుతికెక్కె 

ర 

తే. బ్రహ్మ తను ముఖ బాహూరు పదములగుచు నేకతనుగాంచె జాతు లనేకములయి 
విడివిడిగ( జీలిపడు వర్ణ వితతి యెందు గమత( గలిసిన నర యు కములుగావె ౩ 

| తై జాన్ 

శే, కల్పవృక్ష శోభల సస్యకొండ మలరు( గామధేను వైఖరుల గోగణము దనరు 

క్మాతలస్వర్గ మవని నోర్షంటిపురము శాంతి సౌఖ్యాకరము తదుపాంతసీమ, 

తే. భాగవతక ర యు త్తమభాగవతు(డు సహజపాండితీ ప్రితిభావిశాలయకుండు 

బమ్మయనపోత నాఖ్యతో ( (బ్రభవమందెనన6గ "బమ్మరి యననొప్వు జనపదమ్ము. 

చ. ఆది యొక పల్లెటూరు కల వందొక కొన్ని గృహాలు పెంకు చా 

ళ్ళ దలధరించి మోయు టెటులాయని సంసృతిభార మెంచి బా 

ధ6 దనరు 'పెనుటుంబివలె దాపున మొనులవోలె. బూరియిం 

. డ్లైద నమితాశ 'వీడునెడ నీ బరువే తృణతుల్యమౌ ననన్. 

మ. అలుకుంబూ(తల నొప్పుకుడ్యములపై నందందు నందమ్ముగా( 

జిలుకల్ పొన్నలు చంద్రవంకలు లతా చిత్రాలు సున్నమ 

విలిఖింపంబడె. దిన్నె. లోడికలతో వెల్లెన్, గుటీవాటివా = 

_. కిళులొప్పెన్, నునుబింతి వూసరుల( బా9(కెన్ గుమ్మడుల్ 

76 

77 

78 

19 

81 

88 
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ఆ, పూరియిండ్లచుట్లు బొదలు మొక్క_పెరండు మొక్క_పె పెరటిచుట్లు ముండ దడులు 

దడులలోనికే(గు ద్వారాల పలుగాండ్లు గుడిసె గుడిసెవెనుక పిడుకగూండు. 85 

సీ, కుంపటివరెనుండు కుక్కుటరాయండు కుటిశిఖాగగిమునెక్కి_ కూయు నొకట 

సరస: బిల్లలకొడి € యెరువు కుప్పల(దోడి పురుపుల ముక్కు_నన్ బొడుచు నొకట 

ముంగాళ్ళపై లేచి మునిపంట దడులా (చి పా9ి(కుతీ(గల లాగు మేక యొకట. 

గడుపుబ్బ: బులు మెక్కి కడి తిగో లెము చక్కి. పడుకొని నెమరుచు( బాడియావు 

ఆ. ముల్లెగట్టు వెల “మొకమా' లన . న్మేను ముడిచిపండు వబేంగబుడుత యొకటి. 
ల్ల 

బూరిగుడి సెలెక్కి పొయిరాంజెనని యగ్ని సాక్షి కింబల్కు ధూమసంభఘ మొకటి 86 

సీ. మత్యాలచెండ్రెత్తి మురిపించు జొన్నచేల్ కర్షకళరిమవిందు ఘనత దెల్పు 
బంగారు గొలుసుల బరువుల మెడవంచు వరిలక్ష్మీ పాలేటు వరుస విష్పు 

వెండికొండలు చెట్టం బండించు పి త్తిచేల్ సఠుసతిత్యము శె రై తుపరమొనర్చు( 

జంకబిడ్డలంగొంచు. సా(కెడు మొక చెల్ ప౦జకా(పు చంకపాపలని చూప్ప 

శే. మేలిపంట పొలాల నా(గేలు చాలు శ్రీ మహాలక్ష్మియైన యాసీత నేలు. 

నేల నవధాన్య రత్నభూషాళిందాల్చి పాండిపంటల ముల్లె యా పల్లెయన(గ. 87 

మ. కలం డాయూర నియోగి కేసనసమా ఖ్యాకుం డళోకుండు పె 
ద్దలపై భక్తి  సమానమానవులయొద్ద న్మిత9తాస క్రి కిచి 

న్నలపై, బూర్హదయానుర క్రి వెలు(గొందన్ సంచరించు నన 

మ్ములు సంపీరతి నజాతశతు9వని సంటోధింప తా నాత(డున్, 88 

మ. లలితకారు( డమాత్యమండల కిరోలంకారు డకూ౦రు( డు 

జ్ఞ ్వలచారితురి(డు దానమానధన విసారుండు నానాకళా 

నిలయుండు న్నయకోవిదుండును మృడానీదివ్య పాదాబ్దనం . 
కలితన్వాంతుండు దాంతు( - డాతత జగత్క_ల్యాణ కార్యార్థియన్.. క. 89 

ఉ. తో(పదు పావురాయికిని దూఃగని యా(గని త్యాగరూప మా. 

రోపిత కర్ణకుండల విలోవము భూత బిలిప9దాన నం 

శేషము దానవారి నిడి జీవన మెట్లను నాఘనాత్మ సం 

“' శాపము వ స్వోపమ మ్మితని దానవిధాన మను స్ప్గనమ్మునున్, స 90 

పీ ధర్మమాగ్గానవ ర ర్గనమవన్ భయమీ(గి బుద్దివికాసమ్ము వృద్ధినేయ. 
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సన్న సెగ లక్క కరలెడి సరణి. గరుణ( బరుల దుఃఖాగ్ని అక్కాంం 

యననూయ యనసూయ నవతరించెనొ నేండు న్యతిగుణాకారు. డతివ పతియు 

ధర్మ సంరక్షణార్హ మర్గమ్ము పెరుగ మహిత మోక్షసంగతికి. గామవలు పెనంగ 

నిజ దునీషాంగ హృదయాత్మ నివహమునకు(బుష్టి నిడు పురుషార్థ చతుష్ణయమున. శీ! 

కలనై నన్ దలవంచి యొడ్తం గొలువంగా(బో(డు వేయేటికిన్ 
దలపషె గత్తులు పచ్చినన్ సరి యసత్యంబాడ వెన్కాడు న 

వ్వులకై నన్ బరనింద( గొల్పు పరుషంబుల్ నోట రానీ. డమా 

త్యులలో లే(డిపు డింతవా(డను జనో కల్ బాడు నాగే స్తువిన్. ఫ్ర 

. ఎడపక కాలమేని కబివేని ఫలించెడి కేత9పాత9 మే 

పిడికడొ యన్న మర్దులకు. బెట్టి తినందగు భాగ్య యోగ్యతల్ 
వడయ.గండే సె భార్యయును బై డిక్( దావి పొసంగురీతి[ దో 

డ్పడు పడు చెప్పు డేయతిథి వచ్చిన నీశ్వరభావనన్ గనున్. 88 

నిరుపమ భర భక్తిగుణ నిర్ణిత శై లసుతా భవానినిన్ 
వర హృదయాంబుజాలయ నివాస పరాజిత (శ్రీని సత్య సుం 

దరశివవాగ్వినోదపరితర్చితి వాణిని లక్క_సానినిన్ 

బరిణయమాడె( గేసన యపార తపఃఫలభాగ్యమో యనన్. రిక 

సరసగభీరనిర్మల విశాలసుధామధురాంత రంగభా 

సురయయి నిర్విరామకృషి శోభితయై మహనీయగోత9 మం 
దిరయయి పాసతాసచయ నిర్హృతి సేయు సుశీలయైన యా 

గరిత పవిత్రవ ర్రనల గంగ నటుల్ తలదాల్బు నాధు(డున్. 95 

సావిత్రి సావిత్రి జన్మ మె తెనొ కలిన్ సత్యవంతుం డౌర | సాధ్వి భర్త 

భూజాత భూజాతపుణ్యయయ్యెనా తిరి రామాననుం డహో |: రమణి వరుకు 

సతీ సతియె పునర్ణన్మ మెత్తెనొ యేమొ శంకరాచరణు( డీ సకియ మగండు 

. అల సుభద్ర సుభదయె యవని దిగినా వెలది యా త్మేశ ఏరుండెందు విజయుడనంగ 

లక్కమాంబ కేసనగేహలక్ష్మి యగుచు. బూతచరితయై ధరణి విఖ్యాతింజెందె. 96 

పరమనోభావమ్ము నెటు (గవి చేతమట్లితరపూరుషగుణ స్తుతి. దెలియదు 

చేతనాదేశానం జెలంగు దేసామువోలె. బతియాజ్ఞ తల(దాల్చి వరలుచుండు 

దేహావరణ మందె తిరుగు (ప్రా ణముభంగి నిలు దాటి పొరుగింటి కేంగ చెప్పడు 

పా్రణీహితార్థమై [భమియించు మన మట్టు స్వామి (శేయోఖిలాషం జరించు 

తన మొగము తానె కనలెని. 



ఆ. నిండు సరసిలోన నెగడు జీవనముల సఫలతం జెలంగు సస్యసరణి 

నామె జీవనమున ననదకూటువయెల్ల వాంఛితార్థములు ఫలించ నలరు. 98 

చ, అవనిని స్త్రీలు శీలవతు లైననె వంశము పేరు కీ ర్తులన్' 

జివురిచి తీవబాజు(గదె శ్రీమతి లక్కమ తాను నాయశ 

ము వడసె నింకనుం బడుచు ముచ్చట పాటులు దీఅనట్టి పూ 

._ పవయసులోననే కడుపు పండెను నిండెను. మోదసంతతుల్. ౨ త్రీ 

క. తొలిచూలున నాత్మజు నత్యలఘుమతిం -గనియె తిప్పనాఖ్యాకుని కో . 

మలి మలిచూలుందాలిచి వెలయుతటి న్వచ్చె నొక్క విప్రం డటకున్, 100 

pe . సన్మతింగల వేదళాస్త్ర విజ్ఞానంబు ఘనశిభాభ్యున్నతిన్ గారలు నన(గ 
' విధి లిఖించిన దుష్టవిధియెల్ల భన్మమె ఫాలభాగమ్మున( దేలె ననంగ 

వాజ్మనో తీతమె వరలు త త్త్వమెడంద నిడు (బ్రహ్మసూతాగిన ముడి బడెనన 

నంతర్శ్నహిర్తీ షి పీ నలరు కుచిత్వంబు మడు (గుగా మేన నేర్పడియె నన(గ 

తే. శిరము గోష్పాద పరిమిత శిఖ (జెలంగ' నలికతలవిభాసిత భస్మతిలకుండగుచు 

'వెడంద యురమున యజ్ఞోపవీతమలర సవదరించిన ధౌతవస్త్రమ్ముతోడ. _  -- 10! 

క, గురుమొఢ్యరహిత గురుఃడో విరు ా పనయనస్వరూపవిరహితహరు.డో లం 

పరివర్షితచిహ్నా సుధాకరుండోనా నరుగుదెంచి (గ్రామములోనన్, 102 

చ. అకలుషభ క్రి శ్రీరమువరాలయమందు వసించి నేర్చమై 
| పికటపురాణరత్నమగు భాగవతార్థ మెజుంగ( బల్కు(దా 

సకలజనాను మోదగతి.: షారతరాగమ శాస్త్రవాది బి), . 

హ్మకుల వరవిసాది పరమార్హవినోది తకాలవేదినాన్. ౨ ౨08 

ఆ. వినగ నూరుకూరు- వేడలె దేవాలయమునకు భక్తి యెడంద మోసులె. త్ర © 

బూర్హగర్భయగుచు€'బొల(తి లక్కా-ందియ వేడ్క_ భాగవతము వినంగ(జనియె, - 104 

తనిజోధితభ క రససుధామాభురిలో 6 . 
అబి భూసురు. గని (యొక్కుచు నొక్కమనవి. గలదని యనుచున్. 105 
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. గంంథపూజనమ్ము గావించి విపుిని పాదకంజములకు భ కి మొరిక్కె_ 
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ఉవిద ! నీదు పొటనుదయించు నీ కోర్కి నిజము సేయువా(డు వేడొ రెపొ 
డు 

యుదయ మొందకుండనుండునె నిజభ క్రీ వాం ంఛితములందిర్చు వ వరదు[ డెందు. “108 

. అనుట లయ్యువిద తనీవినొంది సపాహమ్ములు భాగవత- మాసాంత మాకళిందచి, 

యామెనరసి *సుతనయావా పిరి సని దీవనలనొనంగె డ్విజవరుండు.  11ల 
అలాని అణ ఆ Fw) 

. తదనంతర మలనల్ల న ముదిత గృహము. జేరంటోయె మూ(డవనా(డే 

యుదయించె నాంధ్విశారద యద్భష్టమన న్ నొక్క_పా పం డల వ్యాసాంశ న్. En 

. కుకభరద్యాజ ద్విజకులమ్ము కుతి(బాడె గోవా ఏతములు సుధల్గురియసా గె 

శారద పూర్ణి మాళశిరూప మలరారె, బాంహ్మముహూ ర్త రమ్ము ప పరిఢవిల్లె 

సుకుమార ; మలయజ సుఖమారుతము వీచె, సుమనస్సువాస స్ నాపిమద మెదిగె 

భాగవతసోత పాఠాలు చెవిమో 9గ, గోపాలకుల ముడాలాప మెసంగె 

. తారకారామమై యనంతము వెలింగె, కోణి మేలొ "గాలా కవియన ( జుక్కపొడిచె. 

ఆంధి)కవితావధూ మఫార్ధిమిత, వినుతచా రిత్రు లక్కాంబ గనె సుపుతు9. 112 

ట్ 

పె ఎ కలివీ్ళ గ గురిసెనంత 

మొదవుల పొదువులన్మోముంచె వత్సముల్, తననోట వేలిడికొనె నిసుంగు 

మబ్బుల సందున న్మసలియాడె నినుండు, పసిపాప పొత్తిక నంసతిగోనియె 

పక్షితతి కూజిత మొనర్చె( బట్టి యేడ్చె చుక్క జారెను కన్నీటి చుక్కజారె 

గమలములు విచ్చె బుడుత (డు 'కనులువిచ్చె బాలభాను( గాంచెను (ప్రజ బాలు(గాంచె. [118 

తవులు తమస్సు వీడి చను త త్త్వవిబోధకతేజ మొప్పు ముర 

_దవనికి నా స్టికత్వమణగారి సదా _ప్పికభావ. మేర్పడున్ 

వివిధ కళాంశ తార లగుపించ వినుం డొక డుండు నన్న కారం. 

. బవ లుదయించుచుండె నిట బాలుడు పోతన పుట్టువుం గొనెన్. Er 

జనమనోంబుజమితు9( డన నొవ్చు నీ బిడ్డ(డన జాతలగ్నమం డిను(డు దనరె 

నురు పండితానీక గురువర్యు(డగు నట్టి జిడుతండనంగ ధనుర్గురుండు వరలె 

బుధజనాంబుధిపూర్త విధు€౬. డీతడగుననన్ బుధచందు) లన్నుకూలవిధి నెవంిరి we 

కవి సార్వభౌమ. మూర్జనతంసమిత( డనకా గవి మహోచ్చస్థాన నివసతిగొనె . 



తే. కవి గురువులందు మౌఢ్యమ్ము గలదుగాని యితని మతిలోన లేదది యింతయేని 
_ శశియశమ్మునకై న మచ్చగలదేమొ కాని యీ కళానిధి నద్ది గానంటోము. 

క, బాలకు( డతుల ప్రతిభాశాలియగున్ వీని నెదుర. జతురాననుండున్ 

గేలియగున్ ఫణిపతియున్ వేల శిరము లూ.చి మెచ్చు వీని చరిత9ల్. 

క. అనుచున్ జ్యోతిష్కులు పాపసి జాతకరీతి నరసి దిహుశాశ్చర్యాం 

బునిధిన్ మును(గుచు నిసువున్ ఘనముగ దీవింప జాతకర్మము జరిగెన్. 

గీ. షడిసోపేత పక్వాన్నసరణి మెరయ నూరునకు విందు నిడిరి పుత్రోత్సవమున 
వచ్చిభుజియించిచనె పీజయిచ్చమెయిని హెచ్చి యుస్పొంగి తీసిన యేజువోలె. 

ఆ. ఎదుగుచుండె. గొమరు( డే( డొక్కనా(డుగా విడియనా(టి విధుని విధముదో(స 
ఘనుని(బోతనార్యు(గని పెంచనో (చిన తల్రీదం|డ్రు లెంత ధన్యతములొ / 

= మత్స్యావతార సన్మహిమంబు జింతించునన. దొట్టియం దేంప యటు నటించు. 

గూర్మావతారంపు గుట్టు నాలోచించునన( గూర్మమట్లు పాజాడుచుండు 
వరవరాహావతారరహస్య మరయునా( గిటి యట్లు మట్టితో ంగీ9డ సేయు 
నరసింహత త్త్వమ్ము నెటింగె నీతండనన్ (బ్రహ్లాదరక్షణపరత నుండు 

tm 

తే. వామనావతారాంచిత చై భవంబు( జదువునన వామన బంహ్మాచారి యయ్యె 

రామ తత్త్వనంళోధియై వాయు ముందు భాగవత మన (శ్రీరామభజన సేయు 

కే. ఆమె పూర్వప్పణ్యము మంచిదగుటివలన( గలిగి రిరువురు సుతులు జగద్విదితులు 

తిస్పనార్యునివంటి యౌ సెక చరితు(డు పోతనార్యునివంటి విభ్యాతయబ(డు. 

చ. రగరగ మంచు మేల్మి నవరత్న కళల్ దొన(కాడు శు కిగ 
రృగ్భృహమునందె స్వాతి వినిపాతితవాఃకణపం క్తి మౌక్తి కా 

ప్రి గనును న శ్రగుల్ల( బభవించును గొమ్ములప్పర్వు లెందు మా 
త్ర గుణగణాఢ్య యె యెననె సుతపికరమ్ము నుశీఅతన్ గనున్. 

క. తిప్పన హౌ భ్రాతమ్మన న ప్పురి. గల చిన్న పెద్ద లందటికి గడున్ 
మెప్పనుజునకన్న యనన్ గొప్పగు( దమ్ము డన నన్నకున్ బారిణంబొ, 

పీ. తన కెవ్వ రేదేని తినుబండ మిడిరేని యనుజుని కిడక తిప్పన తినండు 
అనుజన్ము నెవ్వ రేమనిన తానడ్డమ్మువచ్చు మై నీంగను వలనీయ 
గడియ పే పింట( దండు. గానరాకున్న వెదకు గన్పడుదడాక వెళనుజెందు( మున కెంతయును. గూర్చు వస్తువే నవరజుం డడిగినయంత' నొసంగు 

118 

117 

118 
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120 

128 

124 



పథ మాళ్వా 

క్, తిస్పన చదివెడు పద్యము! జహ్పున నొకసారి వినిన సరి పోతన తా 

విప్ప(డు ప్రొ త్తమున్ నొప్పంజెప్పును సదాని నేమి సెప స్ప్రుట తెలివిన. 126 
(oe 

. దూశు లెగురు లందు దొండు మెండుగ(బడి సరకు: గొనయ లేచి యురుకు నప్పుడె 

యరరె ! భూమివరిక్క_లయ్య న నం శారి యు క్కుడాలు పాటుగాంచి పక్కవారు, 127 

. ఆటలమేటి విదియలయందున వానికి వాండె సాటి 
a 

క్రొ 

ట్లాటను చాలు రంద ఉకటైన నెద్రరెడి ధాటి, తీయ:గా( 

బాటలు పొడుటందు( బికవాబికి వానికి బోటి యెందు మో 

మోటము( గొంకుజంకులను బొత్తుగ వీడి చరించు నాత౦డున్ 128 

. గురినిడి క మైనేని యొక గోలియుం దప్పదు, ! రచ్చగ బొం 

నుఆీకిన లేడిపిల్లవలె వొక కని యయ్యక
ు జర సిక, త్త రా 

చిటుత (6 డసాధ్యు(డంచు నెదం జే యిడి విసయమంద సందబున్. 129 

. కో(తిచోలె( జెట కొన(గొమ్మ లెగంద్రాకు( బక్షివో లె: (గెంద(బడగ( దూకు 
౧౧ 

గాలు భూమిపైన గడియైన న నా(గదు పాదరసము గలవొ వాదయుగళి | 130 

. గుడికి. జను జనని గని వెంబడి(బడి చను జదువుకొనెడి బడి విడియెనన్ 

బడి పడి జేజే లిడు నయ్యెడ నెడమయు( గుడియ ననక నెంతయుభ క్తీన. 131 

. సాధుసజ్ఞన దర్శనోత్సాహగతియు హరికథాపురాణ శగివడాభిరతియు 

శంభుపదసరోజార్చనాస క్ర కమతియు. బెరుగసాగె వెతొక పిక్క బిడ్డ మెడయద, 132 

. అంతటిలోన నొక్కతటి నంతికమందు వెలుంగునట్టి గారి ' 

మాంతరమైన పాల్కురికియం దొక జాతర శెవవైభవో 

దంతము! జాటుచున్ దనరె దాని గనుంగొన( జోతరాజు తా 

నెంతయు సంతస మ్ముబుక నేంగెను ద ల్లియు( దండి వెంటరాన్. 133 

. భూమియె యీనెనో యిసుకవోసిన రాల దుసిళ్ళపుట్రలై 

చీమలబారులై జనము చేరంగసాగిరి, యంటుముట్టులన్ 

నేమము వీడి యాడ మగ విర్ణయమున్ విడనాడి తోంప్పలన్ 

స్వామిని(జేరి దర్శనము నల్పుచు వెన్మ్క_లవారి విల్చుచున్ . 134 

పులు(గులు ఫలతరుశాఖల( గలహించెడి ననంగ జనుల కలకలములు తా 

..మలఠఅం ఘూర్జిలి కోలాహలమొనరుచు నొక మహార్తవాక తీదాల్నెన్ . లల ఎనేస్రేర్ 

రంగుల గుడారములక్ నంగడి వీ, 

మభంగిన యాత్రికులు దృష్టిబడ 

థుల నమర్శ్చి రా యా సరకుల్ . 

చనుదేరన్ . 



16 పోతన చరితము. 

సీ, ముస్తె కచోరాలు బుక్కగుండ గులాలు తిరుకుంకుమమ్ము దాసరిబెహోరి 

గాజాలు మెట్టియల్ కళుకైన పిల్లాండ్డు బసమపుండలు నిచ్చు బలిజెగౌర 

సవర 'మేర్చెనలు పసాధనుల్ సూదులు పూసలద్దము లమ్ము పూసబేరి 

_ లక్కజబొమ్మలు బొంగరములు కోలలు చిట్లు వడెలమ్ము రంగారివ ర్రకుండు 

తే. చెఅకులుకా మొక్క. కండెలు సెనగ గదేడ బొరుగులు ౯ కజ్ణపుండలు పొంగరాలు 

బ తిసాలు చిల్కలు లడ్డు పలుమిఠాయి లమ్ము తినుబండముల దుకాణమ్ములొకట. 187 

. బారలై వేంలా రా డ (బడు పల్ల జడగుంపు భవబంధ మిటువలె భారమన6గ 

నిలువెల్ల ( జా(దిన వె లిబూదిరేకలు సీ దేహ ా మెల్ల విబూది యన(గ 

రగరగన్మెజయు తామిప్పున నగర్ మేలిమి భూషాళిరాగ విదూషి తమన? 

గరితతి9శూల సంగత ఘంటికాధ్వనుల్ చిదచిదీళ సమైక్య శివమిదియిన(. 

em 

తే. జడలతో బి బూది బొట్లతో స్వకరమంటు ముమ్మొనలవాలుతో రాగిసొమ్ముతోడ 

గక్యవే9లె శెతోం గరములె త్తి దిశల శివసత్తులై తూలు బసివిరాండు, 138 

el, =, సింగినాదాలు కంకులు జెయురొదల బూరటిల నింగి 'శరభ శంభో శివ !' యని 

యబఅబచి పండు విష్పుకలతో ( బఐచినట్టి యగ్గిగుండాల నుజీ కెడి యయ్యలొకట, 1830 

pe . గొంగళి ముసు (గిడి గోవులంగాయగా( దరలురా శాంబవంతా యటంచు 

మును సూత్రధారి యా ముకుందాడు లాగుచు( గబ్జనెత్తుబయు ముంగాళ్ళలేచి 
గడ భుజమ్మున( బూని మెడ ఘంటికలు (మో(గ బ్ బొల్లి ) మోరలనాడు భల్లుకములు 

మొగము ముక్కును దాల్చి జగతికి దిగివచ్చి గర్జించు మేఘంపు కరణి నుజుమ( 

తే. బులి మొగప్ప లక్క బుట్లను దల(దగిల్చి యాడుచుకా (మొక్కి వేడుచు నమ్మవారి 

సుప బంగారుంగొనుండొక్కపైస యనుచు యాత్రికుల కడ్డ మెంగు( బెద్దమలవా(డు. 

శే. నమలిప్పరి యీ(కవేనలి న్నాట్యమాడ నిజుకు గుబ్బల పూసల సరు లతెగయ (గ. 

విడుచు సౌరుట్టివడు మెన( బచ్చబొట్లు. జెలంగ హల్లీ సకమ్మాడు( జెంచెతలును, 141 

విలా . చిందమ్ము లుష్టీషబ్బందాకృతుల. బూన మొగిలుపై కంబళుల్ పగలు బేన 

_నుజుముల౯క౯ా డమరుక మ్మిరుజెంప వాయింప( జియుగజై లీలలం బరిహసింప( 

గర్హమూలమ్ముల౯ గయినుంచి శతి నించి మల్ల న్నకథ బాడు గొల్లమూ(క 

[ప్రభల ముక ఖడ్గాలు బల్కుచు జేగంట మోగించి.చ ను వీరముష్టి గణము 

. శే. కొదలసీక ౦ యడ్తమ్ముగా గంట (బట్టి కలపకోలను గంట యంచులకు( ద్రిప్పి.. 

“యందు. గట్టిన గవ్వ నాట్యమ్మొనర్చి నాదు సేయ( ద _త్త్వము. వాడు. బూదిగురుండు. 142 



వ్ 

. సేవించి యీశ్వరార్చన గావించి గురువు సమాఢింగనుగొని భక్తి కా 

డేవాలయ ప ప9దకీణ మావహిలకా జుట్టి వచ్చె నల గేసనయు కా. 

ముద మెదుగ( గొమరు( గని నీ కెదికావతెననుచు. గొనుచు నిడి. జిబుదిండ్త ౯ 

డతి(గని పోదమింక నన దధిగిణతోమ్మని మృదంగతాళము లొౌల పకా, బ్రో 

. చెవులకు విందు లీ ధ్వనివి శేషము లేమని పృచ్చసేసె మా. 

ణవకు(డు వీథిభాగవత నాటకవాటిక (మో(గు మర్షకో 

ద్భవ మధుర రస్వనమ్ములని పల. గురుం డటనుండి వానిని 

-ఫైవరు నదింవ( జేయుదు రడెందులకంచు వచించె దాలు(డుకా. 

. భూషలుదాల్చి రంగులను బూసి మొగమ్మున రాజు మం[తనా కా 

వేషము లొ ప్పం గై గెదివియ వెల్లులలో ( బ్రోతిసీర ముందు సం 

భాషణ ల టపాటలును భాసిల భాగవతో క సత్కథా 

హోషణముం బొనర్తు రెద పొంగ వినోద మెసంగయగా గటుర్. 

. అని వచియించె. గేసనయు నాత్మ( గుతూ వూలతాలతావితా 

ననికర మంబర మ్మలమి నవ్వులపువ్యులనీన( బోతరా 

జును దనయయ్యతోనటుల చొప్పును జూడ(గ వేడె నాతండం 

తనె సుతు. గొంచు వీధి స విధస్థితు డయ్యె సతీస మే మేతు(డై. 

. ఇవ్విధి దివ్వటీ ల్వెలు(గు నేమని బాలుడు ప పచ్చ శేయ(గా 

నవ్వుచు లక్క_మాంబ నిజ నందను( గన్హాని చం్యద్రసూర్యు లా 

దవ్వుల వెల్లనేల యనె, దాపున నాతెర యేల యన్నచో | 

నివ్వటిలుం బయి న్మసక సీలపునింగి యదేలరా ? యనెక౯ా. 

. వెలుంగుల నీను (ప్రొద్దుటను వేసము లాడవదేల యన్నచోం 
దళతళలాడు తారకలు తాము పవ లన రావడేల యం 

చలం దెలవాణజు నంత (6 దుదియై చను నాటకమేల యన్న "రే 

ల్కలం గనుకెల్ల చేలుకొన(గా( గనరాదది యేలరా శ యనెకా. 

వచ్చుచు. బోవుచుండె నటవర్గములోని కదేల యన్నచో 6 

జచ్చుచు( బుట్టుచుండె జన సంఘము భూస్టలి నేల యంచు వా 

రెచ్చట కేగుచుండిరన నెవ్వడు వారికి చేనమిచ్చుచుకా 

.బుచ్చునొ యట్టి సూత్రధరు పొంతకు6 బోదు రటంచు. దిల్కినకా, 

. ఏ6గిన వీరిగాంచి యత. డేమని పల్కునటన్న వారి వే 

షాగతులం బొనర్ని యెటు లాడు(డు పాడు( డటంచు( దెల్పెనో 
ఫా న్ 

17 

147 
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సంగడి నిదురలు జెదుర మృదంగస్వన సింహగర్త నార్భటి గదుర కా. కేర్ 8 
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చ. అన నతిభ క్రి నంబ వచనామృతసారము నాస్వదించి యే 
మనియెద రిట్టి యాట నని యర్భకు( డాడెను బృచ్చపేయు నం 
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జనని వచించె దాని విని-సంతసమందుచు బాలు డాదటన్, 18 

డే భాగవతాఖ్య దీని నిటు దిల్కుదు రేలనె; సీ కథాసుధల్ 

. భాగవతమ్మనం దనరి ప్రస్తుతి కెక్కిన పుస్తకస్తమై 

సాగుటచేన నెన్ జనని; చక్కని పొ త్తమునే, బఠించెదన్.. 

వేగమొసంగు నాకనుచు వేడె, గుమారుండు మాతృ దేవతన్. 159 

కే, అదియొ గీర్వాణవాణిలో నలరు నీకు( దెలు(గుపలుకుల వెలసిన( చెతియననియె; 
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ఊ. అంత ననంతవత్పలత నాత్మజునింగని కౌగిలించి నీ. 

కెంతటి బుద్ధిరా బుడత $ యేండ్లు మదాయువు(బోసికొ ంచు జీ 
. వింతువుగాకయంచ? గయి వేల బాలుని మ్ందు ది)ప్పియా 

యింతి కణంత లద్దుకొనియెన్. నెటికల్ ఘటియింప( బృముడిన్. మ క్ష0ి! 
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విడిత విశాల విశ్వపరి వేష్టిత నిత్యయశస్వియా ననెకా. . 163 

ఆ. అదియు నిదియు నొాకటియగుట మానసవె మెల్ల (6 బులకరించె సనుచు:. బెలంతింగూడి - 

తనయు భావిజీవిత (ప్రపంచమ్మును సూక్ష్మ చేహ బు డగుచు. జుటివచ్న. 164 

ఉ. అమ్మహితుండు కేసన నిజాత్మజునింగొని ధర్మపత్ని ల 

క్కి దుయ వెంటరా6 బురహరాలయ గోపుర దీ పతతి) ళూ 
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: _,గాఢోవగూహనాకార శాఖాకా9ంతి6 గొమ్మవ్యూహమ్ములం గూర్చి కట్టి 

కే. యతను వీరశ్ళంగార రసాలవాల భాసురవసంత లక్ష్మీవిలాన వే వెళ 5 

ము _క్రెముల మొల్క నలికి. వియ _త్రలమున al డి వండించెను రసాలబాల. నీల. 
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పోతన చరి (త ము! 

. సవితృకరాళికి సందొనంగనిరీతి ధరణి(గట్టిన కోటబురుజు లన(గ 

మదనబలమ్ములౌ మాధవాదుల పోర రహియించు ఘంటల రథము లన(గ 

జానకీభ కులౌ వానరాళికి వసుంధర నిల్పు నిలయగోపురము లనంగ6 

బదములేపి యొకింత కదల(జాలని మో(త టౌన్రైకెత్తిన పండ్రబుట్ట అనగ - - 

. నాది(గఠినదారువు లయి యంతనంత  గొమ్మలె నునురెమ్మలె. కోమలమగు 

పత9పల్లవసుమములై ఫలతతులయి మధురరసములె కర(గు నీ మావితరులు. 
ళం యా యు 

_ పచ్చల నడుమం గెంపులు ముచ్చటగా ( బొదిగి మంచి ము తెప్పసరులుకా = 

సొచ్చెమగు పైండిగుండ్రవి కుచ్చులు వల్మావిగొడుగు. గూర్చిన దెవరో, 

. ఛత9ిపతు లెందతో యిందు సభనుదీర్చి రేలకో పంక్షులుగ6 బర్రశాల లమరు. 
/. ౬ ళా oh 

బచ్చపచ్చని యీ పలెపటు నెవ్వ( డిచట రచియించెనో తరునిచయములు6గ. 
" గా ది 

తరుల నరసి. 

. రెక్కల మాటిడి పక్షులు చక్క_(గ( బొదిగిన నిజాండచయ మన. గొమలకా 
బెక్కులుగ (వేల్చ్బలముల నియకొ్క_ మరు (డు గాంచి యుటికె నామీవణమున క. 

ఉణీకెడు సుతు(గని కేసన చిజుతని కవితాత్మభావ చింతనములకు కా 

ముజియు చు(బువు పుట్టంగనే పరిమళముల( జిల్కుననుచు( బల్క్_ను సతితో కా, 

. పెకి(గాంచె వటువు పత౦మ్ము లందుండి కము ఫలమురాల్చె తకు డొసంగు 
భాగవతరసాల ఫలరసంబోయన బాలుపదములందు. బడియె నదియు. . 

- ఆపక ఫలము దినుచు ముదాపూరిత లోల లోచనాంబుజములతో 

నాపాప బండి నెక్కెను గోపాలుడు వెన్నముద్ద గొనివచ్చె ననకా. 

= ఈకరణికా శుకొదు లవి యేల భుజించెడి నీ ఫలమ్ము నా 

నాకలిబాధ తీర్చికొన నంచు వచించెను దండి? ప్రమమై 

సాంకంగ భోజనం వీడగ జన్గుడుపన్ జనయిత్రి లేదెయీ 

మూకల కంచు. బల్కు తన ముద్దులపట్టి కతండు నిబ్ల నెన్.. 

. పకృతి మనకెల్లరకు మాత, పరమప్పరుషు6 

డగు మహే హేశ్వరు(డే పిత యనుచు( దెలియ 
మనిన జనవి( జూపించి మాయంబ యీమె 
యగును అ్రికృకి గాదనె సుతుండంత నయ్య.. 

నవచ్చు 3 మొదలు లక్షింప సమ 

TI 

Tn 
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జ్, 

pm 

తే, 

పాల నిచ్చి నాకు బలువర్ణముల యాట బొమ్మ లిచ్చి రుచ్యభోజన మితి 

పేమ గాంచి నన్ను పెద్దవానిగజేయు మాత వోలె (ప్రకృతి మనుప దనివ. 182 

. రవిసోము లనెడి నేతిములొప్ప మన నెప్పు డొకకంట( గాంచుచు నుండు నామె 
మబ్బుభాండము లెత్తి మధురోదకము వోయు. బర్వతోన్నత పీఠవం కి వేయు 

బహుధాన్యముల తీపి పాలబువ్వ నొసంగు పండ్రజాతుల చిబుదిండ నిడును 
ఇట. 

దావులకా వెద (జల్లు పూవుగిన్నెలు నింపి కమ్మ కేనియ పానకమ్ము లిడును. 

. మహి యనెడి స్వీయవక్షోజమండలమున నూరు జీవనమ్ముల: బాలు ధారవోసి 
యడిగినవియెల్ల నొసంగి యాయభిలభూత సంతతిని రొమ్మునకు (గటి సొాకు( బికృ్ళతి. చ 

. ఆనంద డోలిక నాడింప సింగిణుల్ రంగారు మబ్బుల నింగి. గూర్చు 

లలి నెకతమ్ముల తలిమమ్ములన్ చవెచు( దిచ్చిక రత్నకంబళము బజచు! 

దారాన్విత నభో వితానమ్ము నమరించు6 దరుశాఖ( దాశవృంతముల వీచు? 

జలువ వెన్నెలకొంగు చాటున జోకొట్టు సీ లిముసుంగులో విదుర (బుచ్చు 

. నుభయసంధ్యల రాగము లుప్పతి ల్ల మందమలయాౌానిల స్యరమండలి( గొని 

హాయియని పాిణిసంతతి కనవరతము( జోలబాడును లెండని మేలుకొల్పు. 184 

, విడలగు పార్గిణుల బిదుకులు గడచుట లెట్టనుచుC ది9కృతి కలకాలములున్ 

వడ(కున్ మది నుడుకున్ వెత( దడుపకా బాష్పాంబుధార ధారుణి నెల్లన్. 185 

పకృతిపురుషుల దివ్యదాంపత్యమందు నిమ్మనుజసౌధరాజముల్ బొమ్మరిండ్తు 

భూతగణవృ త్త మొకకమ్మ బొమ్మలాట ధర. (బజల చావుపుట్టుకల్ దాగురింక. 

=, దాగురుమూ(కయాటి లని తాము వచించిన యంత మీసుతుం 

డో గురువృద్దు లార్యులు నిటుల్ పసిపిల్లలవోలె నాడు మే 

లాగని కాంచుచుండె నను లక్క_మ నారసి కేసనార్యు(డున్ 

ధీగరిమమ్ము మీజి నరుదెంచిన శంకలుదీజి నిట్లను౯. 187 

* ఖఫేలామంటప మీజగమ్ము జనముల్ కీ)డా వినోదార్గమై 

గాలిం దేలు విసీల నీరదములై కొలాబ్టి నోలాడు క 

ల్లోలవా9తములై నటించును మరు ల్లోవమ్ముతో నాజుదీ 
పాలై మాటుమడంగిపోవు జగదంబాపాణ్ కన్మూయుటన్. 188 

. సాగు జగంపువీధి నొరు( జంపి తనకా బ్రతికింప( జేసికోన్ 

దా(గుడుమూ(తలాడను దినమ్ము జనమ్ము ధనమ్ము నమ్ముచుకా 
మూ(గు నిశాకరాళకరముల్. కనుమూయు (ప్రభాతసుందరీ 

స్వాగతరాగముల్ నయన సారసముల్ వికపింస(జేయ(గకా, 



లి 2 తన చరి [తము 

వి డి వవెాదరొ యె టి కేగాదరో యగమ్య మా 

"వచ్చినవారిలో దొర లెవారలొ “దొంగ లెవారొ దేనినిన్ 

ముిచ్చిలినారొ వారి. గనుమూసి నటింప(గ(జేయు పేలనో . 
చ్చ శు నున్న తల్లి జగదంబ యెబుంగును వీని మర్మమురల్. 190 

చ. తమమును జేరు చోరు( గని తద్దయు సత్వసముద్ధతిన్ పదో 

దమిత రజమ్ము నంటక పృిధావితులై చనుదెంచి ము కసం 
ta లో అవి 

గమున( జరించి మాతృసద కంజములన్ స్పృృశియించి ముక్తులౌ 

సుమహిత సిద్దు అెందరొకొ చోరవశంగత దిద్దు తెందలటో | 181 

య ॥ కీర డ్రారంభమునం దొకం డెక(డు స్వకీ9 డాంతమం దొక్క6డా: 

క్రీడామధ్యములోనె కాలనిహతిన్ (గీడాభువికా వీడు నె 
వ్వా( డెవ్వానికి. దోడురా(డు విడిపింపన్ లేండు తానై తనన్. 

పీడాముక్తు నొనర్చు కొంటకయి కావించుకా బియత్నమ్ములన్. | 192 

ఉ. తిప్పెడు సూత9ధారి గుజుతింపక యాడును దోలుబొమ్మ తా. 
జప్పుడు సేయు వెణికుని జాడ నెజుంగక పాడు వీణ, యి 

'బైప్పటిదా (క నొప్పు నివి యేరి నడుంగుట లాటపాటలుకా 

_ జప్పున నాగునో మరియ సాగునొ తా మవి తెల్యనేర్చునే. = . 193 

చ. ఆని వచియించు తండి) వచనామృతసారము నేమొ గు ర్తెజిం 
గిన పెనుపో9ిడవోలె( బరికిం చెడి నందను( గాంచి మోము ము .. 

దునుగొని యేమి యర్థ మెద(దో (చెనొ తెల్పు మ(టన్న మాతృమూ 
రిని. గని బాలకుండు వివరించె సుధామధురో క్రి నీగతికా.. నిక 

ఉ. దొంగకన మొొునర్చుటలు దోస మటంచు వచింతు రార్యు లా 

.. దొంగల: గూడువా( డత (డు దొడ్డదొరై నను సాటివారిలో 

' 'భంగపడుకాగదే 1 నిరతభ క్రిని మాతృపదమ్ము నంటి స 
తృంగతి నున్న బాలకుడు చావు : దొలంగి చెలంగు' ముక్తు(డై. oT 

ఆ. అవిన జనని నగుచు నొనాను చ చౌర్యంబు చిన్నదయ్యు( గలంచు మున్ను వెన్న 
. దొంగ కృష్ణు. డెంకొ దొరబిడ్డండై యుండి కట్టుబడి యె _మాతృకరములందు. - | 198 

అ. అనుట, గృష్తు డెవ్వ( డాతండు తానేల వెన్న వ చొంగిలించె బిన్ననాండు. 
కట్టుబడియె జనని కరములం 'దెటులను సుతుని గాంచి పలికె సుదతి యిటుల. 7 
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=f నిదానమ్ముగ( జెప ఎన్ పు నిటు కేలా తొందరంజెంద సీ 

వును నా గర్భమునందు నుండి సకలంబు న్వింటి వా గాథలన్. 198 

ఉ. గర్భమునందు నున్న శిశుకాయ మెటుల్ వినునందు వేని యో 

యర్భక | మున్ సురారిసుతు( డట్టులె పొట్ట వసించి యింక నా 

విర్భవ మందకుండ (గనె వేలుప్ప మాని వచింప(గా మహో 

నిర్భరు(డై వినెకా మహి జనించియ (శ్రీహరిభక్తు (డై మనెకా, 199 

ఉ. నే( గొను నన్నపానములు నీకును నన్నముగావె యూపిరిన్ 
నే గొనునట్టి శ్వాసములు సీకును బారిణముగా వె మందులన్ 

శే. గొనునటి యొషధము నీకును రోగహరంబుగాదె మా 

గ్రీగురుసూ'క్తి పొట్ల నివసించెడి నీకును జెందదే యనన్. 200 

క్. లీలావతిగర్భంబున బి బాలు(డు ప్రహ్లాదు( డుండి భగవత్కథ ముం 

'దేలీల వినియె సురమునిపాలుండు వచింప( బరమభకాగగిణియై. 201 

క, అను సుతునికోడ శకటమ్మును దిగి జనయితి) సదనమునకుకా జనియెన్ 
దనయు(డు బోతనయును నది వినవలెనని యెంచి యెంకో వేడుక నుండెకా. 202 

ఆశ్వాసాంతము 

క. సీరదనీలశరీరా ! 'స్మేరానన సితమయూఖ చితిిత విద్యు 
ద్దారా హీర మసారాకొరా ! విశిభై క తాటకా సంహారా : (= 203 

ఉ. ఖండితదుష్షదానవనికాయసముద్దత వేగ ! దీవ్యదా 

ఖండలకల్పభోగ : వరకర్షచలన్మణికుండలప)భా 

మండిత గండభాగ ! స్మితీమంజు లపుల్లముకాబ్ద బశో భితా 

ఖండదయానురాగ ! తింజగన్నుతపోదపరాగ 1 రాఘవా | 204 

మాలినీవృత్త త్తము 

మనసిజసుకుమారా ! మారభిచ్చి క్త తచోరా శ 

_ వననిధిసుగఖీరా ! వార్టిగర్వాపహోరా ః 

కనకపటవిదారా ! కర్పురాలోకచీరా ! 

జనిమరణనివారా ! శ స్తరామావతారా ! 

గద్యము 

శీ శ్రీ మద్భరద్వాజగోత9 పవితారిప_స్త సంబనూత 9, పరిథిత సూరిజనమితి, బక్క_య్యశా స్రిపుత 9 

వాగీశ్వరీ సమాసాదిత, వై దేహీవర నివేదిత సరసకవితావిలాస, సహజ 

పాండిత్యభాస, వరక వివిధేయ, వరదార్య నామధేయ (ప్రణీతం 

జె బైన పోతన చరితిమను మహాపృబంధమ్ము " 

నందు ప ప్రథమాశ్వాసము. 



తారకోపద్మెశము - కల్యాణము 
గ. 

“డవదెక్ళం. తితేడ్డానం కాలిన స్తలం దర్భినల 

(బ్ర్ర)సువ్యాకమాంద 

భాసుర మధుపాయమాన భావజరూపా : 

కోసలనృప ముఖకువలయ . 

హాసశరచ్చంద)) ! దనుజహ స్త్రి  మృగేంద్రా 1. 

కే. శారకానుసంధానకథావివరము, అఖిల మానవలోక కల్యాణకరము, 

చి త్తగింపవె యీ యితివృ త్త త్త మవల రమ్యగుణభద : శ్రీరఘు రామభద్ర) 1 

ఉ. ఆక్క_మలాప్పు రశ్శ్మిపొడయైనను జూపకపోయె నప్పుడే 

చుక్కలు వెన్నపూసలయి చూచుచునుండ(గ మాయమై చనెన్ 

గొక్కరకోయటంచు. దొలికుక్కుట కంఠములె త్తి పిల్చి న 

బ్ల్క్ముల 7 ష్లూాయపిలేఫెను జలించిన చల్లని ని పబ్లతెమ్మెకల్.. 

ఊఉ. దీపము 7 గాంచి కొటుకలు సద్రినకన్నుల ఇ బాలయోగి తా 

నో పరిటింట (6 దల్లికడ నూహలకందని భావగిత మా 
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లాపన పేయుచుండెను విలాసవివోసవికాస మొప్ప బా 

హ్మీపరవేళయొట నని మేషదృగంచలముల్ నిగుడ్చుచున్. శ్ 

. తమ్ములయెద నున్న తుమ్మెదలంగూడి చీ(కటుల్ భువినుండి చెదరిపోయె 

వికసించిన సర్ రోజముకుళమ్ముతో (బాటు కలపాొణులె లను గన్ను విచ్చె( 

దామచూడపు రాగతానమ్ములను గూడి కడలలో సాంధ్యరాగమ్ము అలమె 

బాతంల నుప్బొంగు పాలధారలకోడ ట్రాగిశన్ వెలుతురు బారీశకికొనియె 

. జుట్టి వెలిగించుకొని చేనిపట్టు జేరు హాలికునితోడ జతగూడి యరుణకిరణు( 

డల్లనల్లన( దూరుపునల్లమలల శృంగములనెకి, జగతిని దొంగి చూచె. గి 
rn ర్వా mg) 

. తొలిదెసకు. డెలి లివివచ్చెన్ దొల(గిచ నెన్ సిదురమబ్బు తొంగలి లిరెప్పల్ 

నులుముకొ నుచు గనువిహ్న(గ వె వల సెన్ దాలారుజార్క బింబాక కృతియై. 7 

తే. ఆదిన మ్మా పిభాతకుభోదయమున నాకుపచ్చవన్నియ చెల్వ మలలవోలె( 

కే. పసరుచాయల నీను మేల్వరిపొలాలు పచ్చ “మః 

(గ్రేచ్ళులుకు లస త పచ్చికవీళ్ళపైన మేయ గోవుల: గనం జోతరాయ. డరిగి. గి 

॥ శ్యామల సస్య సంగతి నెనంగెడి సంగడి మోటబావిపె 
నా 

భూమికి నూడలంటు వటభూరుహా సుందరశాఖలన్ ఖగ 

స్వామి కులాయ మట్టు తృణ సంగతి గూర్చిన మంచె యంచుపైె 

బేంముడి నెక్కి కాంచు రవిబింబ ప9సాదిత మోదితాశలన్. § 

. మోట6దోలు చొకింత (మొగ్గి దండెడ తంతి? (కుతి జేసి పాడెడి చోజకాంప్ప 

మిరెపకో (అల నలిం వెజుకు గాజులచేత6 జిటుకుతాళ ళముగొట్లు చిన్నిపడుచు 

పచ్చికన్ లేంగల భరతనాట్యము[పక్క బిల (గో9విని నూందు గొల బుడుత 
em ౧ 

రాతి9ంబవచ్ళు విశా9ింతిగానక కో(ట గాపాడుచుండెను గకికొన్మ 

ఖుమలు" ; పట్టుతివాచి గాగ 

చెల ల్ల వస్తా9ల మను దొరపిల్ల లట్లు కొంగగుంపు లా యొడ్డ “మధ్యంగన(బడు. 1 

సీ, కలి పిఖుం దాని కంబశిమును(గుతో నీ రెండ(గ్రాంగుచు నిలుచుగొల్ల 

పాదాల కసిదీఅ( బసరిక బయళుల( జంగున నెగురు వత్చముల గుంప్ప 

పశుగణమ్మ్యుల మూ(ప్పుపై బౌరింబొరి వాలి స్వారిచే సెడి భరద్వాజపక్షీ 

వనదంశముల( (ద్రోల వాలచామరమె త్తి వీంపుపై నాడించు వృషభరాజా 

శే. దురదవో( దాటిమాగికుల నొరయు గేదె 

గడ్డి మేయు గోవుల మెడగంట మోత 

కనుచు వినుచు( జోతన తన తనువుముజచి 

యెడంద పొంగు భావమ్మున నిటుల( దఠంచె. ౨౨ 
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క. |క్రిక్కి జీసియున్న పొదుంగున నొక్కుమ్మడి( దలను[గుమ్మి యొగి కర్హములున్ 

జక్క_ని వాలము నిక్కిడి గు9క్కన మేన్సాంచి చన్ను గుడిచెడ్డి లేంగల్ 12 

చ. నడచుచు. బిచ్చిగడిని దినం దలవంచిన గోవు, వెంబడిన్ 

బిడి వెనుకాళ్ళలో 'మసలి పల్మజు చనుడువంగ నజ్ణు సొ 

చెడి తనలే(/గం గాంచు తమిచే మెడ మోడిచి మేను నాకి హె 

చ్చెడి మమతా ప్తి మూర్కొనుచు6 జే(పును పాల్ గరుజారసమ్మనన్ . 18 

వ. అనితలంచి నిసర్ల ర్రరమణీయంబులగు పకృతి దృశ్యంబుల మనోహరంబులగు పశు 

గణముల విహారవిలసనంబులం బారవశ్యమ్మున నారయుచుండ. 14 

క, ఒక దెన నేమో కనినటు చకితుండై చారు హరిణ చర్మధరువి భ 
స్మకలాపకలిత నై జాంగకలాజిత 7 'శారదాభ్రగత హిమకరునిన్ . 15 

క. మండిత కరధృత దండకమండలు హసదాననేందుమండలుని జటా 

మండల ఖేలత్పుందర గండస్టలు లంవితాక్ష ఘనకుండలునికా. 16 

క. కాషాయాంబరకవచిత వేషుకా రుడాగిక్షదామ విస్సార దురో 

భూషుకా హరిపదమార్గాన్వేషున్ జ్ఞానాగ్నిదగ్గ నిజకృతదోషు౯. 17 

"మ, ఒకయోగిన్ గనె స్నానసంధ్యలను శా సో క్తక్రియకా దెల్లవా 
అకముండే నెజవేర్చి గోగణము( జేరన్ వచ్చి “యీ మార్గమే 

డకు( జేర్చున్ దయయుంచి తెల్చెదవె బిడ్డా 1” యంచు (బన్నించు చం 

దక ళాపూర్ణముఖారవిందుని దయార్ష్రన్వాంతుని ౯ శా9౦తుని౯. 18 

క. కని (మొక్కి. యతనిచెంగట వినయవినతశీర్దు. డయి ద్రవీభూత సుచే 
తను(డై యనురాగో క్తుల నను “నిటులే యూరు( జేర నరిగెద రార్యా 19 

"ఆ, అనఘ పాలకురికి చనుడెంచు మునుముందు శై వమతగురుండు దె వసము(డు 

సుకవితారకలకు సోముండు సోమసమాఖ్యముని సమాధినందె నందె. 20 

తే. యాత్రికులు మీరు వసతి గా్రామాంతరమున నెట్టు లుండునొ భోజన మెపుడొ యేమొ 

కొంచె మీక్షీరముల నారగించిపోదు? రనుచు దొన్నియః౯ గోదుగ్గ మునిచి తేజ, 21 

కే. పొట్టనిండ( దా౦వి పటైండు పే9మకో నిట్టి పుణ్యమూర్తి రి నెందు( గాంచ, 

నేమి (వతిఫలమ్ము నిడు చిదానందుండు వీని కనుచు భావవీధి నరసి. 22 

తే. “గోరసమ్ముల( దృ పిని గొంటి వత్స: సీదు గోరన మిటులె నిఖిల 2 
| షా టబ 

1. అవని నాచందృతారార్క. మనుభవిం[తు గాత 1“ యనుచు దీవించి 'మే(గందలంచె. 28 
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27 

జువ్వున వంగె నెన్నుదురు క్షోణితలమ్మున సోంక భక్తిమె 

నివ్విధి( బూర్వపుణ్యము లనేకము కేకములె ఫలిండెనాకా. 24 
Ls WER 

. స్వామి! యంచును గద్గదస్వనము గదుర నాార్షిగొని పోతన మునీందు9 నడిగె విటుల 

“వసుధలో దేవు( డుండునకా వాక్కు విందు వాని గాంచ(గ నావంటివాని కగునె 2 25 

. మిమువంటి ముని నడుగ నిక్కముసెప్పెద రనుచు వినుట కాంకీంతు” ననకా. 

(బ్రముదిత మానసు6డై సంయమి డింభకు6 గాంచి యిట్లు లాశ్చర్యపడు ౯. 26 

“ఆరయ షోడళాబ్ల తరుణార్భకు డీత(డు వీని కిర్ య్యొడ ౯ 

సారసలోచనా ప్రణజయనంగత వాంఛల నాటపాటలకా 

దోరపు( గూర్మి యుండ (దగు దోనె తత్వవిమ ర్మ పూర్వసం 

స్కారము లేక యివ్వటుని జన్మము కారణగర్భితం బిలకా.” 27 

. అనుకొని దివ్యదృష్టిని మహాత్ముడు యోగివరేణ్యు °C డై పో 

తన భవితవ్యము౯ పహృదయదర్పణమం దఖిలమ్ము(€ గాంచి కా 

రణభవు(డం చెతీంగి స్వకరమ్ము శిరమ్మున నుంచి బాదరా 

యణికృప సీ రహస్య పరమార్ద మెతీంగెద వంచు నిట్ల నెన్. వ్ర 

. భూమియందు విత్తు( బుట్టించు శక్తి యై విత్తులోన మొలచు విమల శక్తి 

యగుచు నొకటి రెంటి నె న క్యమ్మునొనరించి ఏ సృష్టిరచన చే చేయు స్రష యతడు. 29 

. రనరూపు(డు నారాయణు( డసద్భశ విజ్ఞానవహ్ని నావిరియె భ్ 

క్రి సరిత్సాగర హిమమై మసలు న్నిరుణత సగుణమహితాకృతులకా. ం ప్రీ 

పంభు నుపాసించు మార్గముల్ బహువిధములు గలవు కర్మ భక్తి జాన గకు లబించు 

వీనిలో శి]యఃప పతిని సేవింపండేయంగలుగు సులభసాధన మయి వెలసె భక్తి. 31 

మొజలనిడు గజేందు9ని గాంచి యుజికిరాండె వే(డుకొనెడి హృిహ్లాదు( గాపాడిపోండె 

పరమపదపీఠినుండి యావరదు( దెచ్చు పరమమగు యుక్తి యొకండె సద్భక్తి కియు క్స్. 32 

. అనియెడి మునిబోధలు విని యనఘుం డా పోత నార్యు6 డార్తుండె “గమ 

మునిరాయా '? యీశ్వరదర్శనమార్శము. దెల్చులే డనుచు సాగిల(బడుచు కా. “8 

. “జన్మ మిచ్చినట్టి జనకు( డీతం డని జనని సూపుభంగి సద్గురుండు 

పరమపదవి నొన6గు భగవానుC డితండని తెలుపకున్న 'దైలియంగలమె” యనిన. $84 

. పాతు డగు బాలు హృదయనుకే తిమందు 

వికె రామతారక మంతి వీజ మంత . 
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హరియు మానసగుహ6 జొచ్చి యార్భటింప. 

గడచనె౯ మమత్వ మదోగి కరిగణమ్ము. 

ఆ. అంత యోగి వటుని యంతరంగపుటార్తి గు ర్రెజింగి యెంతొ కూర్మిమీజ 

నుదికి నచ్చునట్లు మంతాధర్థమహిమంబు లెజుకపరచె చట్టు కివ్విధముగ. 

క. భూతముల రమించెడివా( డాతం డెయుంట రాము డనంబడు నను వి 

 భ్యాతి “స ఏకాకీ న రమేత” యనెడి శురితినిరు క్తి మేకొనె ధరణిన్, 

క. రాము6 డనంతు( డనాది పేమమయాకారు. డఖిలవిశ్వాత్ముండా 
నామమ హత్య మజ హార స్వాములునున్ వి వినుతి సేయ(జాలరు వత్సా: 

శా, శ్రీ నారాయణ మంత్ర జీవమగుచున్ జెలొందు రా "వర్ష పా 

రా నన్ డీ) శివమం(త్రజీవపద విభా9జన్* మ"*వర్షంబు సం 

ధానంబుం బొనరింప రామి యనుచున్ ధా త్రీజనో తారకా 

స్తానంబై శివకేశవె వై క్యతను.( (దిస్టాపించు( దా నెట్టనకా. 

ఆ. ఓం నమ శివాయ నొక “మి వర్షంబు నారాయణాయలోన రా” తొలంగి 

న న శివాయి మరియు 'నాయణాయంగమాటి ము క్రి నిడననర్థ ములగునవియు 

ఆ. హరుని మంత) వే మేని హరిమంత మేనియు నొక్క_టొకె ముక్తి నొసంగు ననిన 

చతురమంత9యుగ్మ సంపుటీకరణ మిం దీయలేని కోర్కు లేవి గలవు ? 

ఆ. రామకారకమ్ము రహి నాత్మ జపియించు శంకరుండు భ క్రి శౌరిరూప 
ధరుడు రాఘవుండు తా నంబుధిం గట్టు ముందు త్యంబకునకు మొక్కి వేడె. 

ఆ. ఒకరి నొకరు పూజ లొనరించుకొన నిట్టు లభయు రొక్క_పేర నొదిగియండ 
వారు తక్కువనుచు వీ రెక్కువనుచును మదిని దల(చువా(డు మానవుండె. 

౪, ఎన్ని మతములేని యీశ్వరుం డొక్కండె భాష లెన్నియేని భావ మొక౭డె 

వలుతెరంగుపూల బరగు తేనె యొకండె ఆల రంగెదై న పా లొకండె.. 

వ... అని మం శ్రార్గ మహిమంబుపదేశించి. 

ఆ. బాలు మొగము. గనిన వేళావిశేష మ్మదేమొ కాని యోగి యిడియె వేటి 
సిద్ధమం్యత్ర మొకటి “జిహ్వాగరివళవర్తినిగ వసించు వాణి సీ క(టంచు. 

క. ధ్యానమతి మంత్ర మనుసంధాన మ్మొనరించుటలు ప్రధాన మ్మనుచుకా 
దాని జపవిధానమ్ము నిదానమ్ముగ విను మటంచు( దా నిటు సుడువు౯. 

స్ సాదరబుద్ధి ద నేముణక ప సొంద్దహపులంా 

85 

86 

87 

88 

89 
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42 

48 

44 

45 

46 
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ద్వితియాశ్వానము 

టోదిది యా తపమ్ము పరిపూర్తి రి నొనర్ప(గ నెలవేళలకా 
ఖాలి 

వీదగు బిహ్మచర్యవరికనిష్టయె మూల మటంచు నెంచడాొ. 

శా, ఆయా కొవ్యములకా బఠించుతజి సీ వాయా మహోదర్శగా 

మ్నాయాభ్యాస మొనర్చు వేళలను వీ ఎణా పాణీయై వాణీ తా 

సీయిందుకా వసియించుచు కా సహజపాండిత్యంబు పొర పింపయగ కా 

జేయున్ నీకు నరుం డెరుండు గురు డౌనే సిద్దవిద్యావిధీ ఖ్ 

శు 

త్తే, ఘనత రానల్పకల్పనా కావ్యపటిమ వరల ని పమపఏతిభావిభాసి వగుదు 

వెట్టి గ్రంథమే నొకసారి యికై చూడ వల్లెవేయక నోటికి వచ్చు నీకు. 

తే. మొదలు" పెట్టన తప మది ముగియకుండ (బ్రహ్మచర్య 

కావ్యకల్పనాధార యొక్క_టియె దక్కి. ధారణాళ E సీనుండి తరరిపోవ్య, 

క. కృతిని నరాంకిత మొసరుప క్షితి నీదు (ప్రబంధమునకు క్షీణత కూరుకా 
అజో క్షత శేషమ్ములు లక్షణయుతములు గావను నకీర్తి నొందును బ్ముత్రా : 

చే. అవని గాంగేయ భార్గవ హనుమడాడి శంససీయ కూర శిరోవతంసు లెల్ల 

దిక్ వ్రత భంగ మెన 

29 

48 

ర్2 

మనమును జయించి యమునకు మజలంబడిరి బ్ర హ్యదర్యంబునకు దుర్హభంబుగలడెః? 53 

సీ జీవన నజ్యోతులు చిరజీవిగా వెల్ల నాత్మ నర్చించు ౫ స్నహస్వరూపి 

_రమజీయదేహహర్మ్య స్థిరత్వమునతై నమ్మక మైన పునాదిబలము 

బహురోగబాధల6 (బతిఘటింపంగ వైద్యు డక్కటలేని దివ్యౌషధంబు 

అజరామరత్వలాభా పికె శమదమా భ్యాంబుధిన్ బుట్టు బీవామృతమ్ము 

తే, జీవజీవమ్ము చావుకు. జావు విశ్వసౌఖ్యసా రమ్ము పురుషార్థసాధనమ్ము 

ఉత్తమ బ్రహ్మచర్యసంపత్తుముందు దిగదుడుప్పుకై నం గొజిగాదు మిగతధనము. 

తే, దీనజనులను దయ(జూచు దివ్యకర్మ తపము లన్నిటిలో నుచ్చతమము వారి 
మజువవలదంచు దీవించి దరికి౭దీసి మూర్దసంస్పర్శ మొనరించి మునియు6 జనియె. 

క, ఆరిగెడి మనిసదముల( బడి యరిగెడి శ్రీపోతరాణ్మహా ర్ర్యనురాగా 
దరపూర్వదృష్టితతి వెను మజలుట లన నెంతయును (శ్రమంబయిపోయెన్. 

క. ఇటు లా పోతన తా నెప్పటివలె నిలుసేరె భావవథములలోనన్ 

నటియించె' నలువ వాణీ కుటిలాలక( గూడి వేదగుణగానరతిన్. 

ఊ, తేపకు యోగిరూపమును దీవనయున్ నవనీతసొకుమా 

ర్యావహసన్మనో జ్ఞ కరుణాంచితవృ త్తి తియ బ౦ిహ్మానిష్టయున్ = 

జ్ఞాపకరూపతన్ మెజయ జ్ఞానయురుల్ మది పొంగిపాజె నా, 

: 1 మాపటినుండియున్ హృదయ. మార్లమె వేజయిపోయె నెంతయున్. 

ఫ్ 

నై 

ఫ్ 

58 



30 
పోతన చరితము. 

చ. ఇసుకను జక్కెరం గన(గ నేకవిధమ్మున( గానిపించు నా 
యిసుక జలమ్ములన్ గరంగ దేండ్రకొలందిగ నాని పొత్తు తా( 

(గినయంత నీరమయి పోవును జక్కెర మానవాళి రూ | 

పసమత నుండనేమి రసభావవిలీనుండె సజ్జనుం డిలన్. 59 

క, ఎద నేమియో పరా కయ్యడియే హృదయమున నురక నాడ(గ మజునా( 
డుదయమున( చోతనయు మది మదమొదవ(గ నా ప౦ దేశమున కరిగి యటన్. 60 

శే, పచ్చపచ్చని యా చేల పల్లెసీమ విచ్చుచున్న పద్మమ్ముల వెలయు కొలను ః 

. పచ్చికయెడారులన్ గన భావ ముబికివచ్చె( జెయిసాగె( దా నెదో వ్రాయనెంచె. + 61 

ఊఉ. ప్రక్కన నున్న ముల్లుగొని పచ్చలు విచ్చిడి తాటికమ్మ పై 

_ జెక్కందొడంగె ముత్తియప్పం జేరులం దీరుచు నకరాళి పై 
కెక్కిడు బొమ్మలన్ నుదుట నేర్చడు రేఖలు భావవాహినిన్ | 

జక్క-ని యానకట్టల పసందులు దిద్ద(గ దన్మయా ప్పతన్. 62 

క, పరిదృశ్యమాన పరిసర  చరాచరపృకృతివస్తు సంగతనుతసుం . 
దరతను గన్ల్గొనుచును స ౦బర మంబర మంట నిట్లు భావించు నెదన్. = 68 

తే, లలిని బసరికరంగు నాకులకు రుద్ది రుచిర పరిమళ మధురస రూపవితతి 

పూల గీలొ) గ్రాల్పి నన్నాలు ప్రొందుప పఅచి విశ్వచిత9మ్ము విరచించు విబుధు6 డెవ(డొ, 

తే, వింత సింగిణి రంగులపెటై విప్పి యాకసపు( బశెరమ్మున నబుగ(దిసి 

క్రమముగా. నన్నివ ర్లముల్ కర(గిపాఖి గుంచెలన్ రంగుచి(త్రాల( గూర్చు నెవ(డు. 60 

చ. అనుకొని చూపు మేరలను హాయి నొసంగు విశాలదృశ్యమున్ 
గను నట నంబరమ్ము భువి (6 గై గుడారము కొండచాళ్ళు భి 

"త్తి నిడెను చుట్టు నందు సభందీర్చె మహీరుహపాళి శాద్యలాం 

గణములు పచ్చవచ్చని నిగారపు టాస్తరణమ్ము లొ _త్త(గన్. 66 

తే, అరసి కడు లో(తునన్ జిక్కి యలరుచున్న పకృతిగత కళార్తవ నవరత్ననిధుల 
_సంగ్రహణమున్ బొనర్చుచుం జతురమతిని బోతనార్యుండు పద్యమల్ పూ ర్తిచేసె. 67 

శే. భావ ముప్పొాంగ సిరితి( ఐద్యములను . బూ _ర్తిగావించి విదుధు( డప్పోతరాజు 
. మధురమంజులకుతి వాని మజలమఅల జదివికొని తృప్తి పిగొను స్వర్గ మొదవినటుల. 68 

శ “నూర్యభగవాను వదనమ్ము( జూచి నవ్వి యాత్మ నర్పించుకొనిన యీ యంబుజమును 

ఖలు(డు గజరాజు సింగమ్ముకరణి వచ్చి తుంచి తల మోదుకొనునంట తుచ్చబుద్ధి. » G9 

తే. శ్రుతుల విహరించు మధుపానరతు(డు 'తేంటి భద౦గతి పూల నలరించు. వద్రిశలభ 
౫ మెగసివడి సే పూవురేకులె 3 సగము... గొజికె దీ: ప్తేమత్కావ్యపక్సాల(. దిను చెదలన.” | 
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క, ఇప్పగిది స్వయక వితల నుప్పొంగుచు. జదువుకొనుచు నొకవ వ్నిన్ 

అట్ తిప్పన్నకు వి నిపింప గ ముప్పిరి గొను తమిని సదనమునకుద్ జనుచున్ . 

ఉ. ఇమ్మహి యోగిదర్శన మడెంతటి పృణ్యుల కబ్బు నా యద్భ 

ష్టమ్ము ఫలింప( దారకరసాయనమున్ గరుణించి పోరిచుటన్ 

గమ్మని కైత నన్వలచె(గావలె చెయ్యడి ? యేది లోటు? స్వ 
ర్రమ్మును గాల( దన్నుదును కావ్యజగత్తును బటి దున్నుదున్ . 

చ. అనుకొను పోతనార్యు హృదయాంబరవీథి రసాంబువాహాగ 

ర్దనలు పితిధ్వనించె సరసన్ మెజ సెన్ బతిభాలకాంగ ధా 

వ్నల నలంకరించుకొని వస్తువు లె లెల్ల నొకొక్క కావ్యమై 
భం 

కనబడసాగె నాగె నడకల్ జడిమంగొని యూరు. జేరుచో. 

లుడె 

నంతరంగాన నుడుకు దుః భా లెవియొ కంటనీరొల్మ శిర మెత్తి కాంచలదు. 

ఉ. అంతటిలోన వీధి జనమంతయు విస్మితదృషితోడ న 

త్యంతము( గాంచుచుండె నెటునందని పేలిక జుటి వచ్చు నా 

యింతిని నూత్నయౌవనలశేందిర కౌగిట జెంగలించు పూ 

బంతిని గంతుదంతి నతిపావనరూప సుధా(స్రవంతినిన్ . 

ఆ. లేతవయసు వన్నె పూ(త(బెట్టుట మేను నిండుపాజి మిసిమి మ్ విగ్గుదరి 

పొసంగ నచ్చులోన. బో(త(టోసిన దేవి మూంర్డివోలె రూపు ముద్దొసంగె. 

ఉ. చక్కని నాగుగున్నల నపొరిడ బాహు లరంటిబోడియన్ 

_ జిక్కని వంపుసొంపుల సృజింప మృదూరుయుగమ్ము ముద్దుకీ 

ల్నొక్కులుదేలి, వర్తుల మనో జ్ఞ పయోధరభార వక్కునం 

దొక్కు రవం జలింప . పొయలొపె ప్పెడి హంసికచోరె నేంగుచు 

ఆ. మట్టిబాజియున్న మణిదర్భణ మ్మయి మబ్బుగమ్ము చందగ్గిమండల మయి 

అలో 

మాసి మడత విడిన మరుపట్లుపుట్టమై యలరు దిద్దుకొనవి యా మెరూప్పు. 

సీ. నెటీకురుల్ దువ్వదు సరిచేయ దైనను సిగముడి తానెంతొ చెలువుగులుకు! 

చెలికన్ను (గవ( గాటుకలు దిద్ద 'చైనను లోలేక్షణము లెంతొ - లోభపెట్టు 

జిగిమేన( దొడుగదు నగనాణె "మైనను గొసరించు చిజునవ్వు ముసరు “మోము 

కొంగు కందెడి వన్నెకోక లే దైనను పుట్టుచెల్వము పంచి పెట్టు నొడలు 

శే. నుదుట నొక చుక్క_బొ ట్రిడ నదియె చాలు కొట్టవచ్చు లకలపౌన్మూ బెట్టినట్లు 

పికులు గు తపు 'అవికలో? జికిలి సేయు మరుకటారియై మెజసెడి మగువ వయసు. 
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29) , పోతన చర్నితము' 

తే. పుట్టుచక్కందనములోని గుట్టు విప్పు నిండు పాంయమ్ము మేన దా(గుండలేక 

యుజుకులాడ. జేతులంగప్పి'! యురము కరము దాయకొను చే(గు నా వీదతరుణి తాను.80 

pen . తనవైపు యువకులేరును గన్ను వేసిన బగితుకేటి కనునట్లు బాధపడును 

గాలునిండుంగ జీర గలుగు త్రీ లెదురై న దొంగ తానైన నట్లు (కుంగిపోవు 

నూరిపెద్దలు దారి( దారసి ల్లినయంత 6 దలపోయినట్లు చి శ్రమునం దల(చు 

ఈబాధ లేవియ నెజు (గని పకుజన్మ వెయిబాళ్ళు 'తనకన్న నయ మనుకొను 

తే. జనము లేనిచో దలయె త్తి'కనుచు ధృతిని నేదియో పీశదప్పిన "ప్లేగు తనకు 

నేది యెట్లున్న. బెనిమిటి 'యిడుమ లెదకు జ్ఞప్తిరాం బొట్టగడచుపి చాలనుకొను. _ 81 

ఆ. పొంగుయౌవనమును గొంగుచాటొనరించుమా త్ర ముడుపు లేశ రాతిగిపగలు 

లోక మెదుట6 దిరుగ లోలోన. (గ్రుంగెడి శీలవతిని గాంచి జాలినొంది. 82 

ఆ. అనఘు(డైన కవియు నాయమ దుర్భర స్థితిని దలంచి గుండె చితికిపోవ 

నొడలిపైన నున్న యుత్తకీయము. డీసి మీ(ద వైచి పలికె సాదరముగ. = 83 

ఊఉ. “పలియలక్ష్మివో యనంగ భాసిలుచున్న భవత్స్వరూప మో 
తల్లి ః స్వమానరక్ష కిటు త ల్రడమంద!(గ( జూడ(జాల నా 

చెల్లెలివంటిదాన వని చి" "త్రమున ౦ దలపోసి నీ కిదే 

యొల్లియగా(గ నా వసన మొక్కడొసంగెద స్వీకరింపుమా. | . . 84 

తే. అనుట లజ్జమై నామె పోతనకు మొక్కి, యేను దీనిని గొన ననె నెల యనిన 

దీని నేం గొన శంకించు మానసమున నా మగం డదె వచ్చుచున్నా( డనియెను. 85 

తే. ఇంతలో నామెపతి యట కేంగుడెంచి తనదు భార్యను గాంచి యిట్లనియె “నోసి!. 

దేవునంతటివా( డయ్య తీసికొనుము వస్ర్ర' మని తాను గొని దాని వనిత కిడియె... 86 

ఉ. “ఇల్లును వీడి మీ రుభయులెచ్చటి కే(గుచునుంటి* రంచు6 దా 
జల్ల(గ( బల్కారించు కవిచందుిని గాంచి నమస్కరించి “ర 

యెల్లను బస్తు గాంసమిడ రిప్పటి కప్పటి కంచు మా దొరల్ 

పల్లెకు దిగిప్పుచుండి? రని పల్కె_ నతండు కవీంద్రు( డిట్లనెన్. 87 

తే. “ఏల గా9స మీియండు మీర లేమియేని యస్పుగై కొనియుంటిరా యతనియొద్ద Ca 

యనిన నేడ్చి పాలేరు పోతనకు మొక్కి తన విషాదగాథను జెప్పుకొనియె. నిట్లు. 88 

క. “ఈ నెల గాగిసము దెమ్మని నే నంపితి దీని, నిదియ నేంగెను, బ)భువున్ 
దా నడిగె నాదొరయు నవ మా ఏంపదలంపస నింటిమార్గము( బప్రెన్. వ. 



~ జం దొ. మారి బో he mf, ఖో క. ఏల యిటు వచ్చితివి? బి _తెమీయలేదె యత? డనడ్ మొనమున గండ నకు లుకలం 

గూడు కన్న 3 మానె నే మాడిచతు. గాని చన నింక నా పొపికడ కని 
తాతే 

క. చి తము కుదుట(బజచుకొని యి కెజగున( బల్కె దాని నేమయనుచు వా 

[(కుత్తును దలంచికొనిన వడకెత్తు నొడలు నోట మాటయే రా దనుచుకా. 93 

త, చప్పలక చెప్ప (గలేక చిన్నవోయి యా విషయమంత యెటులొ యొక్కటులు చెలి 

నడుగు (డించుక దానినే నుడువు నదియె” యనుట బోతనంగని మొరికి 

జ Ca val ల pr 

తె, “గ్రాసమిత్తు రమ్మనుచు నక్క_డగె యున్న తనదు గతిపెలయింటికిం గొనుచుందొయి 

తల(పులకా జూపులందు వర్తనములందు వలప్పులొల్క_ (గా శ మేము లుకు ఖలు:డు, 

తే. తలప మా యిండ్లలో బుట్ట (దగినదాన ఎ వీవు తపి, జన్నించితి వెటులొ యచట 

సుఖమన (గ నెట్టిదో కండ్ల (జూడ వీవు కటకటా : బలె పెనిమిటిం గటికొంటి. 86 
a) 

. పాకం డన్నము( బెట్టి నిన్నుఖముగా చాలింప లేం డొర : మె 

మా చా కొడి కోక దెచ్చుట'కె చచ్చుకా గాకికిన్ ముక్కు 

గట్టంబెట్టిరి దొండపండు నిదిగో : కాను ల్పదాజంచు( జ 

బన fi 

బకై౯ గట్టిగ నాకు పాగిణములు పె (జైనేశా నింకేమనర్. §7 

తే. మనసులో నగ్నివడె నొడ ల్మండిపోయె నెక్క_డన్ లేని ధి ర్యమ్ము నెంతొ బలము 

వచ్చె నొకయూ (పులో( జేయి వదలుచుకొని బయట (బడితి నచ్చట గంస+ బాజవై చి. 

ఉ. దాసినె ? కూడుగుడ లిటు తగిన రెక్కలకష మెదియో 
G mn | జు ది 

చేసి లభించినంత తిని జీవిత మీడ్చెద నింకెకొని సీ; 

కాసులయాస మానమును గంపలగానము జేసికొందునే. 

నాసరి యా (డుబిడ్డయును నాసరి పోదరిలేదె మీకునుకా. . gg 

శే, అనుట | లింక నాత(డె గాన మడిగికొందు తిందు పొ మని మీనము దిద్దినా (డు 

తే, అనిన *నత( డిట్లానర్చెనే యబల : యట్టి ఖలున కే శికపసీయ గావలె” నటి అన్న 

జెక్కి.శులమండి 'కన్నీటిచుక్క. లురల? గవిని గాంచెను సతి కవి గాంచె సతిని. 101 

క. కోమలి యూర్పుల నాగుం బాములు బుసకొ మై, నాష్పపటలి ద దశదిశా 

. సోమమున నగ్నిగురి సెన్ భామిని మొగమందు( బగీళయ డు వొడి 

క, “మీకా సంబిళ మిడియెద నా (కలి చా(ప్పకొనుం కళుగుః డవవీస్థలిలో. 

శ్రీకి పసయోరూపయుత స్త్రీకిన్ గాపుర వట షస 

3 



వ. అనుచు పోతన తాను. 104 

క. వారల నింటికి. గొనిచని కూరిమి నా బితెమెల్ల( గొలిచియిడె నమ 

సార మ్మొనరిచి యేయగిరి వారలు, పోతనయు సఖునివసతిజా జేరెన్. 105 

క. పోతనను గారిచ(గనె తమి జేతులు జోడించి పజచి చిటుచా(ప యొకం 

డాత(డు సవినయమతి “*నిటు లేతెం'డని స్వాగతమ్ము నిడె నయ్యెడలన్. 106 

తే. ఆరుగుదెంచిన కవియు నయ్యాసనమున నధివసించి నెయ్యని కేల నలరుచు చున్న 

గరింథమునుగాంచి “యది యేమికావ్యి మనుట “లాం ధశ్చంగార నె షధి మనె నతండు. 

క. విని యప్పలుకుల( బోతన ఘనమోదము నొంది “రాజక వికృతి కడు జ 

క్కనిగింథరాజ మది కాంక్షను బఠియించెదవు నీవు సత్కావ్య"మనన్... 108 

క, “తరుణు(డ వవివాహితు(డవు సరసు(డవున్ జిన్ననా(టి సఖుండవు సుకళా 

భిరతు(డ వనుచును నా కావ్యరమను గొనివచ్చితిని నవధరింప(దగున్ .” 109 

క, అన విని “నా భాగ్యంబేమన పంగువు పైకి గంగ యరుడెంచిన దో 

యనఘా ః తప్పక దానిని వినందల(చెద* ననుచు నతడు వినతి యొనర్చన్. 110 

క. ఒక్కరని నిర్ణయంపక ముక్కుకు సూటి. జని హృదయమున నాంటుకొనన్ 
జక్క-ని ధ్వనితో ( బద్యము లక్క..వి పఠియించె మిత్రు డౌనన నిట్టుల్ . 111 

శే. “సృష్టి సౌందర్య సంపద( జేతములకు హాయి నొన(గూర్చ (గా దిద్రె నొదిశిల్సి 

యట్టి చిత్ళమ్ము పై స్వార్లహ స్త సముంచి మైలవజచుట పాడియె మానవునకు. 112 

తే. దృశ్య మెద్ది భోజ్యం బెద్ది తెలియలేక కనిన పరితివస్తువును నోట. జొనుపుకొనంగ 

జూచు శక హ స్తసంగత సూనమాల చిజుత( డేడ్వ6గా6 గొని రక్షసేయు జనని. 118 

తే. పచ్చగా నిగుర్చని కుష్కపాదపమ్ము నల్లుకొనె మల్లికాలత చెల్లదనుచు. 

బో(కబోదియం దార్బ్చ6గాంటోకు మచట వాడిచను సడి సీకృషి వ్యర్హమగును. . 114 

తే. కొలని సహవాస మెడ(బాస జలజకొంత చివరి కొక చుక్క మధు వేని. జింద6గలదె 

మనసు నొప్పించు తోవల. జనకు షాంధ : చిక గా దానందధామ మా సీమలందు.. 115 

తే. పెర తరుప్పుష్పబంధమ్ము వేజుసబచె మోముమాడ్చె నాకణమందె పూపడంతి _ . 

_ దాని కిష్టమ్ముగానట్టి తజిని ధరణి నేహృదయమేని యానంద మిడ(గలేదు. 116 

తే. మధునుధల( జిల్కు నగుమోము మంటగలిపి తే(టినోటిమంగలి బుక్క వీటిబుచ్చి ' 

ep 



x 

(మా కులకా దె "ల్బునట్ట దబింభరము తాను 

మధుకు గొను జూడు పూవన్నె మాయకుండ, 

. గుండ యసి గాయ మొనరింస6 గుందు కనుల 

బాషృములె హింసకు శిరమ్ము బగులుచవొకొ 

స్వీయగతి నడ్డు పర్వత శిఖరత తుల 

నో న Oo జ వా $9 వనరు మేఘమ్మె పిడుగయి వాలదొక్కౌ. 

. అని యిటు లా పోతనకవి తనకావ్యవిపంచి నత్యుదాతాశయ గీ 

తనిరూఢి నమరగానము వినిచిన వినతుండయి సఖుడు వినుతించె నిటుల్. 

. సదు సుకావ్యము కరాహోడం దిడి భారతీకరాంచిత వీణా 
ఏం ౧ 

నాదంబై కృష్ణార్హున వాదంబై సామ వేద వరపాదంబై . 

, శృంగారనై షధమ్మును బంగారమ్మనుచు శిరముపై నిడితిని యా 

బంగారమున సువాసనలం గూర్చె భవత్క విత్వ లక్ష్యము లనభా |; 

. నె షధకావ్యరమాగండూషజా మధుపానమ త్ర డోలాయిత ద్భ 

గ్యసుండన్ సాకొకి (పత్యూషాకృతి యయ్యెః దావకో క్త కృతిరుచుల్ .” 

అప్పలుకులు విని పోతన యిప్పగిదిం బిలికె “నార: యిది నె నై షధప్ప 

బో 
గొప్పను మించు ననుట లిది యొప్పున నాపైని( గూర్మి నొగి నిబ్లనుటల్. 

పా9కృతికాంతరంగ బహిరంగ పివృత్తుల వౌ _స్తవస్థితి౯ా 

లోకముముందు దర్పణములోవలె( జూప్పటలే కవిత్వ మా 

(ప్రాకృతి కాంతరంగ పరివర్తనమే రసరూపమొందు బా 

హ్యాకృతిలోని మార్చులె రసాంగ(ప్రకాశక వరనాదు లౌ. 
వా 

. ఉన్నది యున్నయట్లు సరసోక్తుల జూపు కళావిలాసమే 
యెన్న(గ సత్యరూప మది యెందును సుందర మై చెలంగు నా 

వన్నె యొకండె చాలక శివంబును దానయి సాహితీ విలా. 

సోన్న తి వెల్లి (బ్రహ్మసుఖ సోదర మై తిరమై రహించెడి౯ా. 

= కౌంతాసమ్మిత కర్త షేయరస వాక్యస్స్ఫూ రి నొప్పారి ధ్వ 

న్యంతర్షర్భిత భావపూర్త రమణీయార్థప్రవం చాతిభా 

స్వంతం బౌచును గావ్యరాజ మది విశ్వశేయ 'మొంద్యన సో 

దంతంబై మను టొప్పు నప్పు డది సత్కావ్యం దినంగా ( దగున్. 

. అకలంకంబయి యత్యుదా త్త మయి లోకాదర్శ విజ్ఞానడా 

యకమై దివ్యకథాప్రపూత మయి పాతవి కిన ల్లా 

35 

=) ఫంక్ అ 

126 
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36 పోతన చరిత్రము 

పకమె పాిజ్ఞమనో నురంజక రస (పస్ఫోటమౌ కావ్యము కా 

సుకవీందుండు రచించు దా నన మనశ్శుద్ధి న్పఖుం డిట్ల నెన్. 

ఉ. “ఓ కవిలోకవంద్య ! భవదు క్త మహిశయ కావ్యలక్య సు 

శ్రీ కమనీయ బోధన మశేష జగద్దురుపీఠవర్తియై 

పీక మెయిన్ (బజాహృదయవీధుల నిర్మల ధర్మదేవతా 

లోకములకా సృజించు నన లోగల నా హృ్దయమ్మె సాక్ష్షియా. 

డ్. ఎట్టులనన్ భవత్య్మవన మెంతయు గుండెకు( దా6కి మర్మమున్ 

ముట్టి మదీయమార్షమును బూర్తిగ మార్చిన దిప్పు డున్న దు 

న్నట్టుణ జె స్పుచుంటి భవదంఘు9ల సాక్షి మహాపరాధపుం 

బుట్ట” నంటంచు మొ9క్కులిడి 'పూజ్యకవీ : క్షమియింపు ని న్ననున్. 

య. . “ధర నుపాధ్యాయు. డెదొ యొక్క. తరుణమందు( 

బాింత పరిమిత జనులకు పాఠమిడును 

గాని సత్క_వివాణి శిక్షణ మొసంగు 

సకలకాలమ్ములందు విశ పసజలకు. 

క. ఈ హితము గబపు నాతండె స్నేహితు. డగు వానిచెలిమి క్షితిజను లెల్లన్ 
స్నేహితు లగుదురు చెడు దుర్మోహతమి(స్ర' మన సుకవిముఖ్యు డిటాడుక. 

క. జీవజ్యోతులు స్నేహపు భావముననె బిదుకువెలు(గు( బడయన్ గలుగున్ 

దైవజ్యోతియు స్నేహ శ్రీ విభనము గలుగువజకె సెమ్మెన్ వెలు(గున్. 

తే, ఎడ(ద దొస(గు పళ్చాత్రాప వడుటచేత( గరగగి పాజెడి కన్నీరు కడిగివె చె 

శేరములులేని నరు. గననేర మెందు. దస్పుకొనలేండు మనుజుండు తప్పునుండి. 

ఆ. ఒక్క విత్తునా(ట( పెక్కుగింజలు, వెన్ను నంటియున్న ఫలిత మబ్బునట్టు 

లొక్క పాపకర్మ పెక్కిింతల ఫలమ్ము వెన్ను నంటి కడుపు నిన్నరునకు, 

క, కావున జెడుసేతల నెద భావించుచునుండరా దపాయకరము *య 

చ్భావం తద్భవతి హి” యని ధీవర్యులు నరుని గతిని దెల్పుదు రవనిన్. 

Y తే. పిసవములు సన్నిహిత సమీరముల సతము విజ పరీమళమ్ములతోడ నింపునట్లు 

శుచిని( గోరు స్నేహితున కాసు 

చం మనికిని జేరి తిప్పన సమక్షమునన్ దలవంచి మొక్కి దీ” 

వనలను గొంచు. దొలొలుత వారసిన కై 3 త లటంచు? వియ్యచుకా. 

చనవగు పద్యముల్ వినయతత్పరతన్న్ బకియించె. నౌననకా.. 

మనము ను రాఘవ్ప:వేడు నీ గతిన్: =. igs 

గుణరాశి. ధర్మవ. క్రనమ్ములను బోధనమొనర్చె. | 
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తే. 

Fai 

ఘన 

అల్ల, అద 
చిం 

ర్ 

శ్ 

ఘన వె రిజనుల మన్నన. గన శా ర్యమ్ము జిషమహోదర సరిసికులం బలు. 
a మ ఈ ia 

వ; మునిపత్నినే పూత ళ్ నొనరించు పాడమ్ము జాహ ALL కుని 

నా మహాదేవున కారాధ్యనా మమ్ము తగ పర(బహ్మత శకము వచించు, 

ఘనుడు రత్నాకరుండె భక్తిం గాళ్ళు గడుగు టరయ లక్ష్మీపతిత్వ భాగ్యమ్ము( జాటు 
సతిని సీత నగ్నిపరీక్ష సల్పు టద్ది వర సనాతనధర్మరూపతను నుడువు, 139 

. రామా! రఘుకులజలనిధిసోమా : సోమక సురారి సూదన భీమా ! 

భీమాగిజాతనుత పదతామరస £ రసస్వరూప : దర్శన మీవే: 140 

. సరస సంగిత సాహితీ _స్తవవిలాస భాస! భాషామకల్తి ! యో పాలవెల్లి ! 

గహన శాస్త్రీయ విజ్ఞాన కల్పవల్లి 1 దర్శన మొసంగవే శారదమ్మతల్లి 1 141 

. సదసద్వివేక సంపదల కాస్పదమైన గ౦ంథపాజిన్ ధర్మసింధు వొసంగి 
యిందిరా సుందరీ మందిర మ్మగు పద్మ హ స్తమ్ముతో నభీష్టార మొస౭గి 

మారకుమార శృంగారార్య మగు కీరకరముతో వాంఛితకామ మొసంగి 

చపలతా వ్యపనయ జ్ఞపత పోనిరతాక్షదామబాహన్ మోక్షధామ మొన(గి 

పుస్త సకాంబుజ శుకదామ హా స్తవితతి( బూరుషార్హమ్ము లొ సంగి యపూర్వ కరుణ 

రక్షసేయవె వాక్సుధారసము 'లొనంగి పద్మభవ చతుశ్చతురాస్యపద్మవిలయ ; 142 

. ఆనుచున్ దన యిలవేల్చుల నినకులభాషణుని వాణి నెంతయు విషన్ 

ఘనభ క్రియు కి నెపు డిటు కొనియాడుచు. దసమొనర్చు( గొమరు(డు కూర్మిన్. 148 

, తెలతెలవాజకముండే చలినీశ్ళన్ ముని(గివచ్చు సంధా్యాజసముల్ 

సలుప్పను నిజవ ర్రనముల( దలిదండు)ల నగిజన్యు( ధలలూ(పించున్. 1 

కే, జనని శాసనమ్మును శిరసావహించి పోతనక వీందు9( డొకనా(డు పొలము కేంగ 

ఉ, 

_మోపులుగట్టి పెట్టవలె, ము త్తెపుగుత్తుల నేలు పచ్చిపార 
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ల్లాంపుచు నగ్నిపై నడుకు లం బడ గొట్టిన చింతయాకులై | 
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నే వయనించె మేల్పసిండి విగ్గుల సీను పొలాల గాంచుచున్. HT 



చ, బడీిబడీి గూండ్తకేంగు ఖగ పంక్తులు సస్యము లూ (గ జేలపై( 

బడియెను మంచెపె6 గృషిక బాలిక సరు వెచికొన్న యా 
“an Re 

యొడిసెల( దీసి యందు శిల నుంచి గిరాగిర తి9ప్పి శకిమై 

విడిచె( చెఠిల్లుమంచు నుడు వీథి( బ9తిధ్వనులీను కేకలన్ . ॥ Er, 

డ్. సారసమితు96. డారయుచు సంతపియింప( దివమ్మునం దిటుల్ 
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' అదీ , అదీ 

డెంకో దూరము చేదు యు మాప్పరము తా మేతెంచి యారెయి వి 
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ఘను. డస్మజ్జనకుండు కే సనసమాఖ్యాకుండు (శ్రీవారి ద 

_ రృనసాభాగ్యము లబ్బ నుబ్బిపడడు యష్మత్కా వ్యపీయూష పా 

+, తనయుని పల్కు-లు విని కేసన మనమున సంతసించి “సరె ! వారిని నేం 

వనసారస్యము( గోలి వాగిలును భవత్సాదారవిందమ్ములం 

దనఘా ! మీదగు రాక మా కిప్పుడు కలా ణపిదం జెంకయున్, 174 

. భవశత పుణ్యపుంజ పరిపాకవశమ్మున( కాగ జ్ఞానవై 

భవజితధాతయున్ సరసవాజ్మయలౌ కికనేత యైన స 

త్క_వివరు దర్శన మ్మెటులు గల్లు నటంచు "వచించు పోతనన్ 

(బ్రవిమలచిత్తు (డై కనుచు( బలె_ను దత్క_వి శేఖరుం డిటుల్ , 175 

హాటకనిష్క_ వస్త్ర మణిహార గజాశ్వరథాగిహారముల్ 

కోటి యొసంగనేని యొనగూడదు ని నగనినంత తృప్తి నీ 

మాటను దా(టలేను చన మానసమొప్పదు నా నివాస మి 

ప్పూ(ట భవన్ని వేశమున( బొల్పెసలారుట నా యదృష్టమే, 176 

. అని కవినాథుండె న శ్రీనా థుండు పోతన గుణరూపంబులంగాంచి యి'పించ దొండగె, 

ఈ కళానిధి. గాంచి లోకమ్ము కిడు చల్లి వెలఃదియే ధర బాలవెల్లి గాక 

యీ కుమారుని జన్మమిచ్చిన పితరుండు నరు౯ డెనె చంద శేఖరుండు గాక 

యో కృతిం గన్నటి యే దడేశమేని దేశమ్మె విజానకోశమ్ము గాక 
(un ' యా 

యీ కావ్యరత్నాల నింపారు మృదుభాష భాషయే వాగ్వధూభూష గాక 

యితని సాహచర్యమ్మున నేంగినట్టి వేళ వేళయే యానందడోల గాక 

యీ కవీశుండు డా వసియించు నాలయమ్ము నిమ్మానె పుణ్యతీర్ణమ్ముగాక . 178 

_ అనుచున్ దనశకటము పోతనబండికి వెంటవెంట6 దరలించుచు న 

లన జనిచని బమ్మెరపురమునకున్ జనె సుకవి యంత మునిమాపయ్యెన్. 179 

. బండిని డిగ్గి పోతన గభాలున! లోనికి. బోయి తండికి ౯ 

దండమువెట్టి నిర్భరముదమ్ము నదమ్మయి గుండె నిండుచున్ 

గండయుగాన హానగతి గంతులు వెట్ట (గ “బండితుండు ను . 

ద్దండక వీశ్వరుం డొక (డు తా నరుడెంచె” నటంచు బల్కినన్.. కలల 
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క. నేండే కృష్ణాష్టమి, యీనా (డే (శ్రీరామనవమి నాభాగ్య మ్మీ 
చవ 

నాడే దిపావళి యొనగూడెకా దమరాకవలన. గులము తరిందెకా.” 183 

క. అని పాదపకాళనమునకె సీరొస(గి నమీమూర్గ స్మేరా 

నను(డై సవినయగతి( దో9ివను జూపుచు నింటిలోని వాకిలి పంచకా. 184 

తే, అమరిచిన శిల్చ యర సుందరాగిపీఠిపైన వేంచేయు( డనుచును బల్కి యశ్లై 

యా (డువారిని లోనికి. దోడుకొనుచునే(గ( దనభార్య లక్కమ నెదురుపంచె. 186 

క. “తలిదండుిలు తొలినో (చిన ఫల సీరూపమున6 దాను ఫలియించె నహో : 

వెలగట్టలేదు లోకము తెలు(గుంభారతికి మంచిదినములు వచ్చెన్. 186 

క. ఏ మీగాళిమము సాలగామ మమువలె( బూజనీయ గతి విలసిల్లున్ 

ఏ మీనామము విన్న, బ్రణామమ్మును జేయు జగ” మనన్ విని యతండుకా. 187 

క. పలుకుల( దేనియ లొలుక(గ నలికతలన్య స్త ముకుళహ స్పతలుండై 

నిలిచిన వృద్ధుని ( గని దరి బిలుచుచు నిజపార్శ్వనిహిత పీఠ స్థితు గక. 838 

క. “ఈరీతి(గ మీర అనాకారితునకు నా కొనర్చ గౌరవ ఘనస 

త్కారములు ముగ్గునొనరి(చె నోర రా దేమి బదులు నుడువంగవలెనో : 189 

క. శ్రీలిను కొండవీటినృపాలుర సంస్థానకవిని, వాసస్థల మో 

కాలపటము కావ్యకలా శ్రీలలనారాధకుండను శ్రీ శీ నౌథు' ననన్.  . 190 

తే, “ఎ'పెటూ మీరు శ్రీనాధథులేమి నాదు దేహమును గేహమును బవితితము లయ్యె 

జన్మ తరియించె విద్వడొ షధప$సిద్ది( గాంచు కృంగారనై షధక ర్త లౌర 101. 

బళా =. సంసారకూపార సంచార నౌకాప9గతి కరిత్రమ్ము పండితమతమ్ము 

అజ్ఞానవిపినమ మధ్యస్థ పాంధజనమ్ము చన రాచబాట దోషజ్ఞుమాట 

ధనమదాంధీభూత జననేత) తిమిరసంహారకాంజనము పారిజ్ఞాచరణము 

మమతాబలాసు రో న్మథనకి9యా వజ9దర్చ్పణ మ్మార్యసందర్శనమ్ము 

తే. అఖిల మానవ లోక కల్యాణదాత వివిధ విజ్ఞాన వాజ్మయ విశ్వనేత 
యవని కవితావిపళ్చితుం డపరధాత లోకపూజ్యుం డతం డొక నాక కాక. 192 

శా, (శ్రీమందాకిని లోకపావని ద్రజాకేమార్గమె స్వేచ్చగా. 

హైమ్మారది న్వెస వీడి సాగరవరాహ్వానమ్మునకా బోవ మ 

హో కిల మా కయత్నముగం గూడెకా వాంఛితార్థ మ్మిటుల్. 198 

2. ఆెలిం నుంజెప్ప (గలరె దివ్యచరిత 1 . 
జ్ర స 1 ఇ 4 శ శ వ ను న Cis త్య. నరసి ॥ | . . 19 4 



ద్వితీయాశ్వాసము 43 

శా. కొశీనాథు భజించి నిస్తులపరియాగక్షేత్రరాజంపు వా 

రాశికా దేహము ముంచి భ కిని గయా(క్రాద్ధమ్ము గావించి పి 

తాశీర్వాదము గాంచ హాయన మొకం డె బి పోడు మె సీ మంటనో 

(శ్రీ కై లేశుని. జూచివచ్చితిమి యూ సీమాంచిత సరమ. 195 

ఆ. కొలనుపాక నోరుగలు సహ్మన్ర స్తంభదివ్యమందిరముల దేవత 

జూచి పాలకురికి సోమన విభవంబు( గాంచ నిట్లు ద నన. 196 

కే. “అనఘ ! దీర్ల్హప్రయాణమ్ము లాచరించి 
యలసితిరి కో ప్రజలముల జలకమాడి 

వార్చి భుజియించి బడలిక ( దీర్చుకొనుండి' 

యనియె( గేసనార్యుండు “వల్లె” యనియె సుకవి. 107. 

శా, తానా లక్కమ వారి నర్శవిధి సత్కారమ్ములం దేల్చి నం 

అర ఎబి § x అర A తానం బెంతని పృచ్చ సయుటయు వృద్ద త్రి వగన్ జ్యేష్టుం డ్రి 

సూనుం డాదట( బృుట్టిపోయిరి బుణస్టు ల్పల్వు రంతంపు(జూల్ 

దినిం గంటి నటంచు. బలె. ముదము దీపింప (గన్ మోమునన్. 198 

క, అంతట నిల్లె(డు రాజులు సొంతపు బొక వడుగొ పెండి సోబనమొయనన్ 

గంతులిడుచు (6 జిటుకలపై సంతసమున నెల్ల పనులు సలిపిరి కడ(కన్. 139 

క. నానాన్న రుచిరభోజన పానీయాపూపభక్ష్యు పరికల్చిత క 
ల్బానోకహమై యొప్పె మహానసగృహసీమ యెల్ల నాసమయమునన్. 200 

తే. వెండిపూవుల పీ(టలు వేసె నొక్క డర(టియాకుల విస్తరుల్ పజచె నొకండు 

రజతపాత ల నుంచె నీరమ్ము లొక(డు సూపమును వడ్డన మొనర్చె సూదు(డొక (డు. 

ర్. హైయంగవీనమును గడు తీయని పెరు. గపుడె తోడుదీసీ విడిదిలో 

వీయాలవారలకువలె చేయాబుల వంటకముల విందు నొనర్చెన్. 22 

కే. ఆదరణతోనె భుజియించినట్టులయ్యె నడుగ( బనిలేదు వలయు పదార్హవితతి. 

యనుచు దధిఘృతక్షీరకుల్యాన్న ములను “అన్నదాతా సుఖీ భవి యనుచు? దివిరి. 2038 

ఉ. కమ్మని కప్పురంపు నునుగంధములందు దిశాచయమ్ము తా 

నమ్ములనాడ మోవి యరుణమ్మయి కొ9మ్మెజు (గెక్క € జక్క (గా 6 

దమ్ముల మాన్వదించి సుఖదమ్మగు పాన్పులలో( గుటుంబ యు 

కమ్ము పరుండి 'వేజె తమక సవరించిన మేల్బవంతిలోన్ . 

ఉ. ఎల్లరు గాఢనిది వసియించెడువేళ( గవీందు9. డల్లవన్ 

దలిని బిల్చి పోతన విధంబును, జక్కుదనాలచుక్కుయౌ .. 
గ | “hg 
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లితీరు, వంగడపు( జెల్వము(, బెద్దల చి త్త ర్రనం 

ను బట్టు లన్ని యొకయింత విమర్శ యొనర్చి 'యిట్లనున్ : 205 

చిన్నవానిని. గన్న నన్నమ్ము దినకున్న ( గడుపు నిండినయట్లు నెడ(ద వొంగు 

మాటమన్నన( జూడ మనుజుండా యీ పో9ిడ 'దేవతయా యను భావ మొదవు 

కన్నియ కగువా(డు కలసె నీడుంజోడు జానకీశ్రీరామచందు9 లనంగ 

ధనధాన్యముల రెచ్చి తాండవించును లచ్చి పాలనుజూడ (వేపల్లెవాడ 

em 

తే. వంశమర్యాదలకు( బల్క( బనియెలేదు చదువులం దేరి బుద్దియు సోటిరాదు 

కనులపండువు సేయు నీ కాంప్పరమ్ము సేయుటన నోంచుకొన్నట్టి చెలువ సొమ్ము. 206 

శా, సంబంధమ్మున వంక కేదొకటి యే సందేహ మీయూరర 

ణ్యంబుల్ కొండలు ద9వ్విపో సికొని యే యెదాజునాళ్ళో పియా. 

ణంబుకా జేసిన(గాని చేడకొన మన్నా ! యింతద వ్వీయ సా 

ధ్యం జెట్లొనని యెన నొ నాకొక యుపాయం బాత్మలో( దో(ణెడిన్. 207 

కే. సరసు(డగు సింగభూపృ( డీ సరసలోన రాచకొండ బాలించు సర్వజ్ఞ డతడు 

అతని యాస్థానక వి నయి యనవరతము నిటకు వచ్చుచున్ బోదు సీయిష్ట మేమి? 208 

* ముదుక(డన్ నాకండ్రముందు గావలె నంచు. బసిపాప కొనరించు పరిణయమ్ము 

దాపుననుండు నా తనయ నాకని యెంచి తనయూరి ఖలునకు( దార్చు పెండ్రి 

నావె వె పుబంధువుల్ నావారు వీరని యప్పరుషార్టికి నిచ్చు నుపయమమ్ము 

ధనవంతు. డనియెంచి మనుమరాలికి తాత కొనంగూర్చు వె వై వాహికోత్సవమ్ము 

ర 

తే, తన యఖీష్టపూరణము కై తనయ నలరు లలిత రూపయౌవనస _క్యములను బిలిగ( 

గాని వేమాతిశయ మనుకూలళతు)విధి( దిరంగు స సస్యహతి నతివృష్టిభాతి. 209 

తే. పిల్లపిియమును గోరును వితరు లెందు హితము. గోరుదు రివి రెండు . జతసడునెడ 

సౌరభాన్వితమై యొప్పు స్వర్హమట్లు ధర బ9ళంసార్హ మగును దత్సరిణయమ్ము. 210. 

కే. రూప యౌవన వంశానురూ పవృ త్త తవి త్త విద్యాదులన్ గాంలు ను _తముండు . 

వరు. డయిన బుత్రికాభీష్ట. మరయకుండ( బెండి నొనరింపవచ్చును బితరు అనుచు. 

వ. మజ్జనకుండు తఅచు. వచియించెడువాడన. a 

చ, తనయునిపల్కు లెల్ల విని తా విటులాడెను వృద్దమాత ఎని. 
'జనకు(డు గేహభారమును సాంతము. సీ పయి నుంచిపోయె సీ 

వును గడు బుద్ధిశాలి వెది పోలునొ దాని నొనర్పు మెందు నీ... 



క 

. తన యనుకూల మెంచి యొరు ధాతి9ని మోసమొనర *రా 

. “శ్రీకరమై మహీజనవశీకర మై 

దనయనుగూర్చి వంచన మెదన్ దలపోయ(గ నా 
యనుచు వచించు మాతృహృదయా భిమత మ్ము నె 

మ్మున( గవిరాజు తృ ప్రిగొని మో వాదగతిన్ నిదురించె నా నిళిన్, 

సరి వ సుకవి యల్లన నరిగెను సాకాంక్ష( హేమ నక 

. ఏంగుదెంచె చెడి కవిరాజు కెదురు నడచి కేసనా తు డాద్భతిన్ గేలు మోడ్చి 

45 

పజచియున్నట్లి రత్న కంబశళము (జూపి 'యిటులు దయచేయు( డని వచియించి భక్తి. 

మణీయభావ ర 

త్నాకరమై రసోల్బణసుధార్లవ తుంగతరంగశీకరా 

సీకసువృష్టియై కురియు నీ కవనమ్ము కళాధనమ్ము మా 

కో కవిరాజరాజ 1 భవదు క్రమహాకృతి నై షధావనిన్. 

os 

సుమన శ్మేఖర ! యించుక శంమయీయంగ నెంచినా (డడ కమియింపవలెన్ 

దమ వాగమృతము( గో9ిలగ6 దమి గలి దన ॥ పల. ద కహోసనముతోన్. 

“ భమరాభుల సరసుల: గని యమితోతాాహమ్ము మెజయ హసియించుచు వా 
లీ క్రి 

గమృతము నర్పించుట తొక శరమ మే సుమనస్సులకును సౌజన్యనిధీ : 

. కవులన నింతటి పేేమము భువి నెవరికినై నం గలదె పూజ్యచరికా? ! 

క వికులతిలకు(డు పోతన భవదాత్మజూ( డగుట కిదియె పరమార్థ మ్మో ఖే 

. అనుచున్ గవిమాహాత్మ్యమ్మునె యాకుగతిన్ కవీంద)ిముఖ్యుండు పద్యా 

శిని గూర్చుచు నిజక వితాఘనతల( జెప్పకయె చెస్ప(గా( దొడంగె నిటుల్. 

, మండిత సత్యలాగగన మందిరు(డున్ రసమానసాబ్దిమి 

తుండును నా మహాకవివరుం డగు జెట్టి తపఃఫలమ్మొ ఛీ : 

దండుగ. తక్కు విదైలు వృథా ప్రభుతల్ తనురంధ9యు క్త మృ 

ద్భాండజలమ్ము జీవనము" పాదరసమ్ములు పొమ్ము లిమ్మహిన - . 

+, ఇలం గడు సున్నితంబు కవిహృద్గతి నై నె జకలావిలాసమం ' 

' జాలమధురాన్యయౌ (వకృతిసుందరి నిందిర6 జేసి చారుకో 

మలహృదయార విందసుమమందిరమం దిడి (మొక్కు నాయమన్ 

మలినమొనర్చు చేష్ట లణుమాత మునుక్లా సహియింస( డాత్యలో కా. 

" క్ష్మాఖండ మలమి విశా్యంతిం గానక యాడు నుదధివీచులు కవియూహ లెల్ల 



46 హోతన చరిత్రము 

నొకసారె జగమునన్ (దికటిత మై వెల్తు మేఘఘోషణ కవిమితు సూ క్తి 

యెంత(గా మునిన నంతుజిక్క_(గనీని 'రత్నాకరము కవిరాజుగుండె 
fi 

తే, మూ(డులోకమ్ములన్ జొట్టుముట్టి వచ్చి వెడలు (త్రిపథగ సుకవి క విత్వధార 

_ రేంబవలు లోకమంతకు( (దోవ. జూప సోమసూర్యులు కవివరు చూడు. అవని. 224 

pn . బరిగంటమునె కేల( బమెనా గడియలో ముల్లోకములు పదమ్ముల నడంగు 
చ C9 

నేకాగితాయోగ మేర్చ్ప(డ గన్నెత్తి చూచెనా ప్రతిసృష్టి లేచి నిల్చు 

భావనాబలవిజృంభణ బొమల్ముడిచెనా కాలచ్మక్రమునె వెన్కకు మఅల్బు,. 

_ధీమంథమున రసాబ్ది మధించి యమృతమ్ము చిల్కెనా విశ్వసంజీవి మొలచు 
© 

తే. కలమధురగీతి స్వర్షదుల్ కర(గిపాణు 

విచ్చు భావాళిసురలతో ముచ్చటాడు 

కజికు గంటంపుమొన? గల్పకము చిగుర్చు( 

గవిహృదయసీమ నెప్పుడు న్వర్గములు వలచు. 225 

క. ఉ త్తమకవితాలేఖన చి త్త మ్మెల్లరకు నురక చిక్కు నె కూర్చన్ 

వి త్రమ్మా ఇ నేరచికొన బొ గ తమ్మా ? పూర్వజన్మపుణ్యము గాకన్.” 226 

తే. అనుచు నిజ నిసర్గ నిరర్షశామృతరస భాసురాపూర్వ కవితాపవాహఢార = 

భవ్య భారతీ రమణీయ పదసరోజ జీవనమ్మన. (ద్రవహింపంే పె నంత. 227 

క. (శ్రీనాథుని కవితాధుని తానా కేసనముఖొబ్ద దరహాసకళా 
శ్రీని వికసింపంజేయ దుహానందముతో ౯ “గవీ ! జొహోి రనె నత ండున్, 228 

క. ముదితాత్ముని గేసన( గని యిదె యదనని మానసమున నెంచి కళాకో 
విదు. డుచితజ్ఞుండు సత్కవి పదపడి యిటు వల్కె( జతురభాషణ మొప్పన్. _ 220 

బౌ. . “కనకాభిషేకమ్ము గావించె మతా గ్రావ్యభార్గవిం బరికించి [ప్రౌఢు( డొకండు 

_ రత్నాంబరముల నర్చనసేసె మామక వాక్సతిన్ గని వీరవరు. డొకండు 

హేమపాత్రల విందులిడె నస్మదీయ సత్కవితాంగన కమాత్యఘను( డొకండు 

' కస్తూరితో( జల్లి ( గలయంపి నాదు భారతి యింటి మును తెనురాయ 6 డొక (డు 

తే. ఆ మహారాణి నావాణి యర్జివోలె. జేయిచాంచి నిన్నొకటి యాచింప వచ్చె . 
నామె కోరిక6 దీర్చు భాగ్యమ్ము వడసి నీదు వంశప్రతిష్టలు నిబ్బకొనుము. ౫80 

చ. అన విని కేసనార్యు( డిటు లాడెను “మీ రమణీయ వాణికి కా 
జనపతు లెల్ల నూడిగము సల్చిరి నేనన నెంత యా కుచే" 
లుని గని డేను తండులవిలో 

ము వాస కంగంగ వచ్చె; నాకో 6 యనన్ ఇ జనున్ ౨. 



క. తలపోయుదు నెమ్మనమున అలితవయోరూస సుగుణ లావజణంను నా 

fr చలియలి మీ పోతన కత్యలఘుమళి కి నొస(గి పరిణయం బొనరింస 

కి. బొంగి తారలన్ ల చ. అనుటయు( గేనరాజు ప హృదయమున ని సింగి 

గని స్పృశియించి 'మేఘపరికల్పిత తల్పములన్ శయించి స్వ 

ర్లునులను సీ(దులాడి పరితుష్టినింగూడి “శుభస్య శీఘరి* మ 

చు నుడివె. జూచుచుండ(గచె చుక్కల నంజెడి ధాస్వశేఖలన్. 

ఉ. ఇక్కరణీి న్వచించి హసియించెడి కేసనం గాంచినంతనే 

- యక్కవిరాజరాజు వ వదనా ద్దిము పక్క న నవ్వె . నవ్వుతో 

_జెక్కిన బొమ్మలో నొకటి జీవనముల్ ఐిడె నొక్కసారెయ 

బృక్క య(జంచు నేరొ తలయందలి భారము దించినట్లులె. 
ముకు 

కే. “అరయ రాశిద్యయమ్ము నేకాధిప త్య గతిం జెలంగుచు దిహుగుణె న్నతి చెలుంగు 

లక్షణాన్విళతమ్మగు శుభలగ్న మొకటి యీవధూవరులకు నిశ్చయింతు' ననియె. 

ఉ. ఇప్పగిదిన్ వచించెను గవీందుడు కేసన సంతస మ్మి(కకా 

" జెప్పందరమ్ముగా దెపుడొ చేవ నశించిన యౌవనమ్ము తా. 

జప్పున వచ్చి చేర నెద చక్కిలిగింతలు చెఖై “బెండ్లి మీ 

రెప్పు డొనర్హు మన్న నపు డేనును సిద్ధి మ(టంచు వాకొనెన్. 

క, శ్రీనాథున కే పనులును నీ నా యనకుండ జరుగు విముసములోనకా 

శ్రీనాథుండును విద్యా (శ్రీనాథుం డితండు వేజె చెప్పంగనేలా ? 

క. పెండిలి యన(గనె పోతన గుండెలలో( దషము మాట కోమలి రూ 

పోద్దండసుమాయుధు చేంటయు రెండంచుల క త్తీకో (తరితిం గలంచెకా. 

తే. తండ్రి కెదురాడ నోడుచు( దరుణిరూప సరససంపదకా గూడుచు స్వాంత మందు 

శ్రీరఘూ తము వేడుచు( జివరికెటులొ సిద్దపడె( బోతనయు( బెండ్రి సేసికొన(గ. 

శ్రి . ఆనందరమ మంగళాశాస దక్షత పాణీయై నవమండసమ్ము అమర 

సంతో షపద్మినీ సార్షరికటాక్ష వ్రీక్షణములై. పచ్చతోరణము లొప్పె 

సమ్మోద లక్ష్మీప్రసన్న హాసప్ఫభా ధవళమై సున్నంప్త తక్కు లొలపె 

= హ రైందిరా నూప్పరాంగద కంకణ కై కుభవాద్య గణము మొర 

తేగ్ గౌతుక శ్రీపదాల క్త కకమ్ము లగుచుః ॥ గూటచేహళి 

_బృమద భార వీ విశ ్వ్వరూనమ్ముగా(గ న నగువె మొగమ్మల ఇంధుమండతి ర స ంచె. 

కా బసుపుకుంకుమలు మెజపె€.. 

235 

236 

241 
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క. తతి నొక నికిని ముహూర్త మ్మరుదెంచెను వధువు కొదవె నభ్యంగనముల్ 

పరిణయ వేదికి. గొనిరా వరున కెదురుసనిరి రాజవై భవములతో. 242 

pm = ఆభ్యంగనపు( బచ్చి యార్చుసెన్నెరులలో శృంగారవార్డి తరంగ మడర( 

చెక్కులం దగరువు చుక్కలు చిగురాకుత ములమ్ముల న్లవంగములు ( వొదు6(€గ 

మృగనాఖి పెండ్లి బొట్టు (గ దిద్దుమోమునన్లవని( బూర్హమృగాంక (డవ తరింప 

బసుప్ప పారాణి “"సారపెనంగు “పాదాలలో లలితరసొలళా ఖలు చిగుర్చ 

al, . లేమ తారుణ్య నందనొరామసపీమ( గంతు డెద పొంగ బంగారు బంతులాడ 

సకియ సౌందర్య దివ్యనిర్ణ రుల యందు! బెకకాకి దృజ్మీనముల్ 'పెనంగులాడ. 243 

తే, తమిని సానపీ(టన నుంచు. దములపాకు లందు దుర్గామహో దేవి నధివసింస( 

జేసి యక్షతలును బూలు వేసి ప్రార్థనాంజలి ఘటించి మాంగల్య మడుగుకొనెడి. 244 

(x . కన్నియ నారసి యన్నులమిన్నలు మన్ననలొనర్చి మించును లగ్నం 
బున్నట్లు నిన్ను కొనిరమ్మన్నా(డు పురోధ యనిన నతివకు లజ్ఞకా. 245 

శే. కన్నులను వెన్నెలలు గాసె( గలికి సొగసు నవ్వుల న్మల్లియలు బూచె నాణ్యమైన 

గొంతులో? గోకిలలుగూ సెం గొసరి కొసరి నడల రాజహాంసలు కాళ్ళ(బడుచు డా సె. 

క. అడుగుల నడుగు లిడుచు నిరుగడలం డై దువులు గొల్వ? గన్యక వచ్చెకా 

విడివడి వేదసరస్వతి నడిపందిట గజ్జెగట్టి నాట్యమొనర్చెన్. 47 

సీ, మణిభూషజో పేత మహితబంధ్నువాత మమలరత్నాకరం బగుచు నెగడ( 
దెరపట మ్మల కామధేనువై తలసూపి వాంఛిత మ్మొస(గి యవ్వలకు( దొలంగం 
గంజాత సముదిత కమలావధూటియె పాలగంప న్నూత్నవధువు పొదల 

నెలవంక నేలు రవ్వలముక్కరయు వధూదరహాసములకు సోదరత నెజిప( 

తే, పాగ సెల్లాలు శేషాహిభావ మూన స్వమధుపర్కమ్ము పీతాంబరముగ నమర 
నడరు కీరార్లవ నికేతను( డన బుడమి వరలు నారాయణాంఖళ (డౌ వరుని దరిసి. 4468 

తే, పూజ్యగతి మహాసంకల్పపూర్వకముగ ధారవోసె సాలంకృతకా దన యనుజను _- 
_ అఖిల గో భూ హిరణ్య దానాదు లొస(గి నాదు భాగ్య మటంచు శ్రీనాథ సుకవి. . 440 

క. సుముహూర్త మరసి విప్రో త్రము లెల్ల “సులగ్నసావధాని య(టంచుకా 

దమి మంగళాష్టక (వాతము. జదువుచు( దలల నక్షతలు జల్లిరొగికా. 450 

క, మట్టెలు మంగళసూత్రము ముట్టు( డనుచు భూసురులును ముత్తైదువలుకా 

ముట్ట(గ వాద్యము లలరంగం గట్టించిరి వధువు వరునికై కట్టువడెక.-. 451 



రజత మొ కాళ్ళ పేిళ్ళ(బడి రాడెటు నెటన చుట్టు మకైలె 252 
రు యు న 

శే ఆల్మగలు (పాలు దోసికొం డనిరి వధువు వరుని శిరమందమికానిల్వె వరుండు నిళ్చ 

డాణు లె త్రిపోయగ సిగ్గుపడెను వధువు అప్పడు వరునిడె పైచేయి యగుచు నొప్పె. 268 

క (పాలో వేణ్ని మెజప్పుల చాలో చూప్పల( (బ్రసూనచయవర్షాలో — 

బాలిక నవ్వుల రా ల్ముత్యాలో మోడదాబ్ది శీకరాంబుగ్రీలో, 24 

దేలుచు మునుచు సరిపంతాలను నెజపిరి నఃబింధుతతి 
' mn 

జ్యోతి వెలంగంటేయం బరిపర్దమనన్క సన్నెదొంక్కి సం 

జాతదృఢానురాగమతి సా ప్ప పదీనము నాచరించుచున్ 

“నాతి చరామి యంచు బతినంబొనరించెను నహ్నినాకీగ౯ాం ల్ ct G3 

చ. పితిసరసూ(త్ర బద్ధ నిజపాణిపరిగ హణ పృసన్ను (డౌ 

పతి వెనువెంట బాల మం ధుపర్క్మపటాంచల (గ్రంథిబంధనో 

ద్దతి సవరించుకొంచు( గనుదమ్ముల€ గప్పు లలా మకంబు నం 

చితగతి నోర(దోగయుచును జేసె గృశాను (పదకిణ[క్రియల్ . 257. 

క. సీతారాముల వలె నా నాతియు( బోతనయు( జిటికెనలు గై కొనుచుకా 

జేశోముదమున నారంజోతికి జోతలిడి రా పసుపు బట్టలతో. విగ్ర 

శ్రా కస్తూరీతిలకాంచితాస్యరుచి రాకాచంద౦వింబాకృతి కా 

నిస్తేజ 'మ్మునరింప( గుంత లముల కా దీపించు దివ్యాక్షత ల్ 

(న్రసామి పిసవ(ప్రభావిభవ విస్తారమ్ముతో (వ్రాల(గా 

మస్తాగమ్ముల వంచి మొగిక్కు_లిడి రమ్మాన్యాళికిన్ దంపతుల్. I: 

క. ఇంటి కరుదెంచి యీ పేరంటములో బాల్గొనిన చిరంటీవిజముల్ 

మొంపెల వాయనముల్ గొని జంటం గని ముచ్చటగ బసపునలిపింపకా. 260 

క. ఆఅందమగు పశ్శిముల (స్రక్చందన తాంబూల పుష్పహౌరభవారికా 

సుందర రాజతపాత ల బొందుపజచి వదినెవరుస పొసంగంగ వధువున్. 261 

ఆ. పిలిచి పీ(టవై చి ప్రియుని  కమైదుటనె కూర్చొనంగ(జేసి కుంకుమ మిడి 

_ చందనమ్ము చేతి కందించి' ' శేస్వెట్ట పిలిచి వరునికేల జిలుకు మనుచు. ళా 

ఉ. ఏటికె పల్క వౌను వచియించిన నోటివరాలు రాలు నే. ee 

పాటియొ మామజందలుకు పాసము : చంటిది యింక చక్కంయా. లన 
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మాటలురావు నేర్చవలె మ మోనము(బూనుట లెంతకాల మీ 

పూట భుజింపలేదనుచు( బువ్వుల రువ్విరి నర్మభాషలకా. 263 

క. పలుకుటకు మొగము లేకయు నలుగురి( దలయె త్తి సరి. గనంజాలకయున్ 

వలపించు ముగ్గచేష్టల( దలవంపులు బొంది సిగ్గు తానే గెల్బెన్. , 264 

ఆ. పజ్జ నిలిచి జనని “భయమేలనే తల్లి : నంగుపేల ? పోతనకవిరాజ : 

చేయు నొసంగు( డనుచు( జెప్పవే "'వదినెలున్ బేరు చెప్పి నట్టి వారె” యనిన. 265 

క, అరుణారుణ వింబోదయ కిరణాయిత నవరసాల కిసలయ శోభా 

కరమగు నధరపు మజు(గున6 బరబ్బృతములు కూసె నన(గ భామిని నుడివెళా. 266 

క. “పోతన కవిరాజా ! కుడిచేతి నొసంగు డనుచు నొకట (శ్రీగంధమ్ముకా 
జేత(గొని చర్చ చేయుచు భీతిని దరినున్నవారి వీక్షించు తటి కా, 267 

చ. అధరపుటాంచలమ్ము లను నట్టిటు దా(గురుమూత (లాడు స 

మృదమయ హాన చంద్రముఖ మండలకశోభం దరంగిత (త్రపాం 
బుధులను నీ(దులాడు స్మర మోహన కేతన నేతంమీనముల్ 

సుధలను బంచి పోయ నొగి చూసరవాల్బుచు( జూపఅం గనుకా. 268 

క. పసుపును బారాణిం గొని బిసరుహమృదుపాణి నలందె. బియుపదముల కీ 

పసుపు జెయికి నీరనె పతి వసనమునకు( దుడువు మనుచు వనితలు నవ్వకా, 269 

ఊఉ. దండకు( జేర(గోరు కయిదండలకు కా దగువేళగామి పూ. 

దండకు( బ్రాతినిధ్యవరదాన మొసంగి నవీనదంపతుల్ 

దండలు వేసికొందు రజుత న్మరుపాశము లట్టు లొండౌరుల్ 
గుండియ లిచ్చుకొందు రతి గు ప్పగతికా విరిచెండ్త రూపతకా, 210 

క. వీ(కకా లగ్నము స్తాలీ పాకమ్ము సదస్సు నాకబలి దీరుట ల 

సోకానుర క్రి క్రి వింతగ సాకిన సుత నప్పుగించు సమయము వచ్చెన్. mM 

. తనయను గౌ(గి(ట దార్చుచు జనని యొదల మూర్కొనుచు వీంపు కలయ నిమిరి 
యుప్పొంగివచ్చు దుఃఖోర్మి మ తడిదూ(క నెన్న(డు ననువీడి యెజు(గ దనుచు. 
గంటి నేనాండొ య త్తింటి సొమ్మిద్ది మా యింటనుండిన దని యెంతు ననుచు 

_ గవ్వంబులకా బెట్టి కడుపులో నెవ్వరో చల్ల చేయుదురు నా యుల్లమనుచు. 

కే. కుడుమనకా బండుగను వట్టి' గోల యనుచు. గాంచి ప్రాణమెత్తుగం బెంచి క న్నకడుపు . 

సీ చెయిం బెట్టితిమి పాలనేని ముంచు నీటనే ముంచు. 'భారమ్ము సీచ యనుచు. 272 

శే. ఆత్మజం | గని '_త్తింటి. యః లబంధు. - 



Arad 

నంగిలోని బొండియవగు చణ౯గిమణ (గి 

ప్రొస(గి మనుమమ్మ : శుభముగ. బోయిరమ్మ / 

. అనుచుకా బోతన కేలకా దనయకా దగనుంచి గుండె తణుగుకొనకాబెకా 

వనటకా జెంచదెడి త ల్లిని గని కూతురు కనుల బాష్పగంగలు దొరలెజా. 

. వంతం జెందెడి సుత గని చెంతంగొవి కనులు దుడిచి చెక్కుల పై (వాల్ 

కుంతలములు సవరించుచు( జింతిల వల దనుచు విడ చిబుకము ముటకా. 
a (a 

. ఎంతటివారికి గుండెల నింతింతనరాని దుఃఖ మేటులు బాజెకా 

సంతో షసమయ మయ్యున్ జింతాజడమయ్యె నచటి చేతన మెల్లన్. 

. ఆదట శ్రీనాథుం డును సోదరి దరిదీసి కడుపు చుమ్మలు చుట్టకా 

“మేదిని సోదరుడే చనె నాదు పితయె యుండె ననుకొనంగదవె యంబా | 

దూర్ మొసంగినా(డ నని దూరకు మమ్మరొ నీ మగండు బం 

గారము నీదు పుణ్యము లగణ్యములై ఫలియించె సీగతిన్ 

గూరిమి గల్లియున్న మనకుంగల దూరమె చేరువొను గూ 

పారహృదంతరాళ మెడయణబాయునె సోము(డు వ్యోమవర్తి యె. 

. ధారుణి శ్రీజనమ్ము తల. దాల్చెడి సూనవితాన మెందునున్ 

హారమునందు( జేరుకొన నాదిని సూదిమొగంపు ముద్దు స్వీ 

కార మొనర్ప6గావలెను గష్టము నిష్టర మంచు నెంచకే 

దారము నందు. గట్టుదిడి తామెల(గన్ వలె సుమ్ము సోదరీ ! 

. శీలవతీసతీ! సుకవి శేఖరు నీ పిరియు (గూడి యాడి మ 

ప్పూలును నాజబుగాయలయి పొల్చెడిసంపద లింపు నింప(గన్ 

బాలలతో ఫలించి చనుబాలను దానములాడి పాడవే " 

జోలల డోలికారవము సొంపులు వీణియ గోట మీట(గన్. 

అంబికాసతియట్లు లా త్మేశ్వరున కెప్పు డర్గాంగివై "ప్రేమ నలరుచుండి 
ట ధ = 

వాణీసతివిధమ్ము పాాణవల్లభునోట నాలుకవై కూర్మి. గ్రాలుచుండి 

(శ్రీకాంతయట్టులు నీకాంతు హృదయమ్ము( దమి నాకిమించి నిత్యము వసించి 

పూతగంగాసతీ పుణ్యవర్తనమట్లు నాథుండు తలందాల్చ్బ నడచుకొనుచు( 

. బ్రియవి దనుమనో వాక్య తిశరణములను నెలమి స్వాధీనమొనరించి యెంతొభ క్తి 

యతిధీ గురుబంధుజన పూజ లాచరించి మించి యుభయవంశము లుద్ధరించవమ్మ. 

51 

278 

274 

277 

278 

280 



52 పోతన చరితము. 

ఆశ్వాసాంతము 

క. నానాస్ర్ర శస్రవిద్యా జానానుభవ పిఏణ | కౌశికమఖ సం 
ఖా 

తారణ: సుబాహు మదేభ పాగిణాంతక నృహరి నఖర బాణకృపాణా: 289. 

శా, శ్రీమన్మన్మథ మన్మథాయిత కలాసించన్ముఖేందీవర 
శ్యామా : భానుకులామృతాంబుధి మన స్పాగంధిక (ప్రోల్సస . 

తోమా ! దె వకలాభిరామ | రిపుసం స్తు త్యాద్భుత సమ | శ్రీ) 

రామా: దెిత్యవిరామ: సదుణగణారామా : యశఃపూూరమా : 288 
(mn 

భుజంగ |పయాతము 

మహీశాముకాంభోజ మ త్రద్విరేఫా : 
మహార్యంతరంగాబ మారాండదీపా : 

యె జ య 
అహల్యాఘదావానలాంభస్వరూపా ! 

సహసాక్షదురాంత శౌర్య పతాపా వ్ 284 
(a) 

గద్యము 

డ్రీమద్భరద్వాజగో త్ర పవి(త్రాప స్తంబసూత9, పరిథిత సూరిజనమిత్ర, బక్క య్యశా స్రిప్పత్ర 
వాగేశ్వరీ సమాసాడిత, వై దేహీవర నివేదిత సరసకవితావిలాస, సహజ 

పాండిత్యభాస, వరకవి విధేయ, *వరదార్య నామధేయ పిణీతం 
బైన పోతన చరితంమను మహాపీబం ధమ్మునందు 

ద్వితీయాశ్వాసము. 



(న్ టే, 

జ్ క / 
య బ్లో 1 
లో. i | ~: 

Ty 

| శ 

ర | గ. 

గ జీ 

. x 

| న్. 
శ్ 

( వ ) కర కమలార్చిత నవ 

కోకనదారుణ మనోజ్జ కోమల చరణా ! 

సాకేతప్తర విహరణా ! క్, 

కె కేయో వర నిరుక్త కార్యాచరణా ! 1 

శే. రససుధాసరోవర మతిరమ్యతరము ఆంధి శృంగారయురము (ప్రహ్లాదకరము 

అవధరింపుము శీ శ్రీపోతనార్యు చరిత మహితకరుణాలవాల ; రామనరపాల ! ల్లి 

తే. వేదమూర్తులు జ్యోతిషుల్ విపు లెందు శాస్ర్రవిధి నిర్ణయించిన స సన్ముహూ ర్త ర 

కాలమున 5 స్నుషాసుతుల నొక్కటి యొనర్ప నెంచి తక్ప్రియక్నమ్మ గ గావించు జనని. క్షీ 

మ. పితరుల్ శోభనసన్ముహూ ర్త రమున౬ గప్పింపకా నవీనాంబర 

ప౦తతి ౯ చేర మొనర్చుటల్ ముసలి యవ్యల్ జవ్వనుల్ వారలం 

జత(గూర్చన్ వెర వెంచుటల్ గదికి మేల్పొరుల్ మిటారించుటల్ . ' 

(ప్రతికూలించె క్ర వ్ం[ద్రు డిద్ది స్వత పోభంగాకృతి౯ దాల్చుటల్..... ౧.౨; మెక్ 

తే. చేయుచున్నట్టి యీ తపస్ఫిద్ధిగామి నే గృహస్థక్రీవనమును 3 నెఅవ ననుచు 
_ 

చువాండ నంచు బోతనార్యుం డెద చెంచు విటు
లు. J ‘Eg 



“దశ పోతన చరితము 

శా. “తా నా సంయమి మంతరాజ మనుసంధానమ్ము గావింపు మం 

చానా( డేల యొసంగెనో తపము రెం డాజేండ్లు నిష్టామతి౯ 

బూనంగావలె నంచు. దెల్చె నది సంపూర్ణంబుగా లేదు న 

స్నీనాం డేగతి రక్ష సేసెదవొ బాహ్మీ ! జ్ఞానసంధాయినీ : 7 

క, పదునొకడే(డులు గడచెను దుద కొక వత్సరము గలదు తొరపడ జన ది 

య్యద నెటులొ తోరిసిపుచ్చెద( దదుపరి హరి గల( డ(టంచు దలపోయు నిటుల్. - 8 

శే. పితరుల మనమ్ము చేల నొప్పింపవలయు నరుగుదును నేడు శయనమందిరమునకును 
నందు (వతదీక్ష భంగమునందకుండ సంచరింతును నియమిత స్వాంతవృ'త్తి. * $ 

శే. ఇంతిపజ్జ నున్న యేకాంతమున బుశ్యశృంగునకును శృంగభంగ మగును 
మాదృశులనుగూర్చి మాటాడ నేటికి శివునిగెల్చు మదను నెవ( డదల్బు. 10 

చ. తరుణ్ యనంగకేతుముఖ దర్చిత మీన మనోజ్ఞ నేత) సుం 

దర వదనేందు సించిత సుధామధురోజ్జ్వల మందహాస బం 

భర రుచిరాలకాకులిత ఫాలత్రపాగుణ కీల యొంటి నా 

చరి. వసియింప నీ తప మిఈపర మేగతి నిర్వహింతునో? 11 

మ. సతతమ్ము కా లలనావయోవిలసనాస్వాదై క కాంకెచర 

న్మతి తా( బోరు నొనర్పసాగె నిటు లస్మద్బ9హ్మచర్యానఘ 

(వ్రతచీకెరతితోడ నిట్టి యసిధారామారగ్గమం దెట్లు న౯ా 

గృతకృళత్వుం బొనరింతువో సురనుతాం(ఘీ | తల్లి 1 వాగీశ్వరీ 1’ 12 

ఆ. అనుచు భావనమ్ము నొనరించి పోళన నా(టిరేయి తల్లిమాట దాంట 
భయము(జెంది యెట్లా శయనమందిరమున కరిగె(గాని మనసు కరంగదయ్యె. 18 

క, తారల శశి యన మౌ క్తికహారములో నాయకమణి యగునన సతి శృం ౨. 

గారపు సార మ్మన బంగారపు. గీర మ్మనంగ గరితలు గొలువ౯.. కే 

చ. భయ మొకవై పునకా బిణయభావము వేతొకవై పునకా మిల 
న్నయనవిలోకనద్యుతుల నాట్య మొనర్చ(గ వెన్క నెవ్వరో 

చెయినిడి తో9సినట్లు పతి(జేరుట లెవ్చటి కన్నయట్లు పా . 

దయుగము సంశయాత్మక పథమ్ములనా(గుచు నేగ నింతియున్. 5 

చ. చెలులను వీడలేక సరిచేడెల మోములు జూడలేకయున్ 
జెలియలిక ట్ట దా(ట దరి జేరుటలోం గృషిభంగనుందు సే 

. రలలవిధమ్మునన్ మనమునం. దుదయించిన పేిమభావపున్ ౨. 

పలపులు (ఎడ హడ తలవంపులు + వొండంగ శ్లుిద్రరాన్యరైు. Me 16 



తృకీయాశ్వాసము 

ఉం 

జ్ఞ నలరు నొకచదరం బడుకొని యామెయు వగలంబ్ 

. అక్కడి స్రీలు వారి. గని హాస్యములాడుచు నేవా గోవ 

కాంతుని (జేరి గుప్త ప తి కొతిక మేబులుబాజ వ 

యింతుల బల్మి + నెట్లొ హృదటే మత సెడంవన న 

కింత యలంది పుప్పొడుల నించుక చల్లి తిపాతరంగిణీ 
aa) 

కాళింతముఖాబ్దయౌచు( బతికంఠమునకా సుమహార ముంచుచు కా. 

. కంతుశర మ్మిదే యన(గ( గామిని సుస్మితకాంతి కమ్ముపూ 
బంతి నురమ్మునన్ విసరి పాణిని గపిప్ప వీడ్య మిచ్చి నా 

స్వాంత మొకింత మారదని నాక్యమొసంగు వరాననమ్ము వి 

భా9ంతిని గాంచి యేలనని భావనమున్ బొనరించు నాత్మలో. 

మక్కువ. జెప్పికొంచు నడుమన్ నగు నోళుల (వేళ్ళ? గప్పికొం 
చొక్కొా-కరింట నేదొ పని యున్నదటన్న మిషన్ గమించిలే 

నొక్కతె నై నె తినంచు డిగుళొందు.( బమాదమునొందు నామెయున్. 

పొ త్తము( గొని చదువుచు6 దన చి త్రము సతి నుండి తొలగ జేయుచు నన్యా 

యత్ర మనరుచు( బోతన న న త్రహ ని నిర్వహణ బుద్ధి సందీపింపన్. 

ఉలుక (డు పలుక (డు “రమ్మో లలనా: యని యాదరించి లాలింప(డు, గం 

టలకొ లది చి త్తరువుకి9య నిలిచినది నిలిచినయ'క్లై నిలిచెన్ సతియున్. 

సతియై చెలువమ్మునకున్ గతియై జవ్వనము పొంగు గంగాపితియై 
రతియై సాక్షెత్యతినిడ( బతియె గనుగొన( డిదేమి పాపమొ యత (డున్. 

చేతమందు లక్షి వీతి 'రేకెత్తింప బిజ్జకరిగి పదము. దిట వెజచు | 

సిగ్గు వెనుక కీడ్వ( జెలి నెందు పె9మంపు( గాంక్ష ముందు చెట్ల గల (త టెందు., 

వంచినట్టి మోమెత్తి స్వవదన మొక(ట గాంచకున్నట్టి పతిచేత వంచితయగు 

తన్వి కాభరణములు జంధనము లయ్యె భరముయణగా దోంవె నూతనాంబరము కరము. 

పంజరములోన( గొ తగా బట్టి తెచ్చినట్టి శుకరంభ నెంతయొ నాదరింప 

ముద్దుముచ్చటల్ నెజపును వద్ద జేరి యనుచు కవిరాజు తల(వండు మనమునందు. 

పెనిమిటి గింథమును బఠించిన వేళల నిలిచి నిదుర (జెంద నతండు బ 

గిలి కుందు నెడందన్. 

. ఎన్న. డెజు(గనట్టి యేకాంతవాసమ్ము దొరికెననుచు నెడంద మురిసియాడు - 

నాక శ్రవిభు(డు పిల్చి యనురాగ భాషల దిల్మరింప(డనుచు బాధంజెందు. 

. పోతన మేల్కొనన్ నిదురవోయినదానివలెన్ నటించు! దా 

నాతడు నిదవోవుత జీ నకుల సాంతము నొప్పగించి వృ 

17 

22 

28 

24 

విస్ 

26 
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థ్వీతల వాసమున్ మజచి వేమరు నాథుని గాంచి కన్నులన్ 
స్వాతిపయఃకణమ్ము లొగి జాలుగొనన్ దడుపున్ దలాడలన్. “ల$ 

. ఫఆ మటబచేతి కబ్బీనటు భావన సేయుచు నేమి యేమీయో 

తెలియని స్వర్గసీమలను దేవతయై విహరించునంత'నే 

కల లివి యంచు భావపథకతి9దివమ్ములు నేల(గూల వి ee a 

హ్వాలమతి నాన జావని నిరాశల గు9౦గి కృశించు శయ్యపై. “29 

“. కనుల ముందు సెజ్జ( గన(బడు నాధుండు చన గరాని దూరమున. వసించె( 

జేతి దర్పణమున( 'జెలువారు శశివింబ మందరానిచోట నలరు నటులు, ల. 30 

. ఉండలేదు పడక నుండకపోలేదు 'కంటకముల( బొరలు కరణి వరలు 

నపరిపూర్ణఘటము నందుండి తొణకాడు జీవనాభమయ్యె జీవనమ్ము.  _ ౨ _8| 

. కళ్ల లుడుగునట్టి శశితోడ( గలువకంటి వెల్లబాతీన మోముతో దెల్లవాణె.. 
నిది యొక'టెకాక మువ్యూపు లిటులె యేగెం బడ (తి యెద. 'జెప్పంగారాని బాధ. గ్వాలె. 

ఆ, ముట్టుకొనకముందె. మోముమాడుచు( బూలు చందనమ్ము పాత9లందె యింకు౯- 

దిడకటింటి యువతి యెడంద తానేమౌనొ తెల్లవోదు రాండు) తెల్లవాజు. 88 

వ. అంత నయ్యూరి రచ్చమాగినులకడ చవుకులలో. య. “84 

ర్, ఇన్నాళ్ళటి బోతనగా( డన్నడకయె మాజె బుద్ది యచ్చము పదియా 

. ర్వన్నెపసిండియె మూ రిం జిన్నయ్యును గ్ నెన్న &తి మిన్న యగున్.- - క్రీ 

. ఉన్నటు(దో(చ దూర నత డొక్కని జోలికి. బో(డు వీదనున్ 

- జిన్నతనమ్ముగా( బరిహసింపండు లేచి. తలంచికొన్న నా 

డన్నము. పుట్టు( _బుతుర్సింగనినట్టి సుదంసతు లెన్ని జన్మముల్ = 

ఇ పున్నెముబేసిరో సుగుణ భూతనికేతను బోతనార్యునిన్, : లీక 

కే, తండి9 యెత్తు కుమారు(డై తండిగికెదురు నిలిచి మాటాడియెజు(గండు పిలిచిన జను" 

+ జనిన'6. గంట గన్లల్సికాంచ (డు శిరమ్ము వంచి యడిగిన వటికె తా బదు లొపంగు. 87 

, అనుచు చిన్న పెద్దలందరు గుమిగూడి పోతనార్యు నుగుణపుంజములను 
. ఎజెప్పుకొనగ6 చెరువుచెంత వావులకడ నతివ లతనిచర్య లన్ని యెరిగి... ౨. 

- అన్నిసరెగాని.యాతని కున్న యవగుణ “మ్మిదొక ఇ యొకపరి భార్యన్ _ . 

గన్న త్సిమైన(.గనండి వైన్నాళ్ళని లో యింటి వసించున్... _........ 89 
or 
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వ. అనుచు నాడిపోసికొనుచుందురు. it 

క. అంతనొక కొ త్తచెలి కవికాంతన్ గనవచ్చి సుతులు గల రెందణన కా 
చెంతంగల లక్కమ మొగ మింతై తలవాల నూర్చులెసంగంగ వగచెన్, ఖీ 

తే. “పట్టుమని పదినాళులు పడుచుందనప్ప స ముద్దముచ్చట లొక యింత ముగియకుండ( 

జంటిపిల్ల వెంటనె యొక దంటపిల్ల కాలః జేత వేరిలాడ(గా నేలయనుచు.. థి 

ఆ. ఏల వంత యీమె కేమంత యీడేగ: గాన్నుగలుగ దినము గలదు ముందు 

సంతు గల్లి చంకచాటైన మాకేమీ యితు" వనుచు దె రం ఏమిచ్చు నామె. - 44 

(గ . సంతాన మింట వెలయన్ గాంతునె నా కట్టి భాగ్యగతి యబ్బునె యో 

యింతీ ! యని లక్క_మ కడుచింతన్ జాష్పముల పరిటచెజ(గున్ దడిపెన్. 45 

తే. అంత(గొంతకాల మ్మ్టు లరుగువెన్క_ లక్క_మాంబయు( దనగృహలక్ష్మీయెన 

కోడలును సథీజనము నీగోడు దెల్బు మనుట వినుచుండె వేశొకయజ్లనుండి. 46 

చ. తనువులు పైకి. గాంచుటకు( దామిటు వేజుగ( దో(చుచుండియున్ 

మన మొకకై వెలుంగు ఘనమైత్రి. జెలంగెడి స్త్రీల బేల యో 

ర్రను నిటు నన్ను జంపుకొని న'కై నిజమ్మును జెప్ప వేని నీ 
వన( బిి0యు( డేటికే విముఖు( డౌ” నన నింకొక పొర్తిథ యిట్లనున్. 47 

ఉ. “ఏయదొ కల్ల(జేసికొని యేగి సపర్య తొనర్తువే కడుం 
దీయ (గ బల్క-రింతువె యెదేని మిషంగొని వళ్యుజేయ(గా 

వేయి విధానముల్ గలవు వీనిని నే సతి విప్పిచెస్పు. డా 

నాయన యోగియన్న గన నంత కమాయికురాలి పీ'వనన్. 48 

క. ఆనాతియు లజ్ఞాభారానతవదనాద్ది యగుచు నతిచంచలద్భక్ ల. 

సూనములు హృదయవాసన ల్ర్న నఖవి చేష్టలలర నిటులని పలుకున్. క్షి 

ర్ “వే,డిసీటిని దో(డి వీ(పురాతు న(టన్న మునిపొగిధె కోనేట మునింగివచ్చు... 

బడకవై చి యొకింత'( బదము (బమైద నన్న( బండ బి బోవును జేనివజ్జ కె కెప్పడు 

మందలించెద నొక "క్క-మా ఆ టింటిలోననం బు స్తకః మ్ములత్ నె బి పద్ద ఏబుచు 

కే. మన మలర మాటలాడుద మనుకొనినను నొంటిగా నుండనేయుండ రింటనెప్పడు... .: 

భత రి క హౌకుకనక్క ఎపాబలము లేక యేమి సేయంగలుగు నాడదింతకన్న ౭... . 68 
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క, అన విని చెల లెద నిటు సీరొనరుచు నీ చరిత లింక నుమయే నీపై 

నెనరుంగనవలెనె వా రేమనంగల రీ విషయమున! బీయా యని యనుచున్. ర్ి 

మ. “ధృతివిశ్వాసకృషి కమా విధులు సాధ్వీ కార్యసంసిద్ధికై 
యతిముక్యాంగము లాత్మళాంతి కివె మూలాధారముల్ భావి ను 

న్నతి జేకూరునంటన్నయాస బ్రతుకు కా నవ్వించు దానికా విడ కా 

మృతియే నెంజిలి రూసమూని వడి( బా9ణిం బట్టి భక్షింపదే. గ్ర 

చ. సతతము కాల మొక్కటులు సాగదు జీవితమం దెవారికికా = 

గుతుకము కొన్నినాళ్ళు వె వెత కొన్నిదినమ్ములు బేల: యేల యీ 

గతి విలపించుచుంటి? వన(గా, విను పల్కుల లక్కమాంబకుకా - 

మతిచెడినంత యై యప్పడె మందిరముకా విడ: గోర్కి యేర్చుడె౯, గ్శ్తీ 

వ. అంత. గొన్ని దినంబులకు, . కర్ 

ఉ. పూతచరిత్ర లక్కమయు( బుణ్యు(డు కేసనమంతి) యాతలకా 
జేతుమ(టంచు నొక్కత టి సిద్దపడం దమి వారివెంట గే 

లూ(తగం దిప్పనార్యుడు స్వయోషయు( దాను. బయాణ మై చనెకా 

గో(తకువచ్చెం జేలనుచు( గూరిమితమ్ముని నింటిలో నిడెకా. 56 

చ. చనిచని చేలం గష్టపడి చయ్యన నింటికివచ్చినంత భో 
జనమిడ నీదు భార్యయును సద్మమునందె వసించునింక నే 

మను” దన యన్న కప్పు డెదురాడంగ నోడెనుగాని పోతరా 
జున కది నచ్చదయ్యె నెటు సౌంపక “మంచిది పోయిరం' డనెకా. ౨ $7 

శే, పల్లె పొలిమేర వజకును బండ్ల నల్ల సాగనంపి తల్లి కిందన జనకునకును 

మొక్కి “యింక నా౭గెది నన ముసరితల్లి ప్రోతనను గాంచి వచియించె సీ  తెజంగు. 

శే. “గృహములో నేడ( జూచిన గింజగిరుజు కన(బడుచు నున్న దింట నొక్క!రు పిల్ల 

ఊళ్ళ పై దొంగ దొర ర భయమున్నదనుచు విన(బడెడి నింటనే పండుకొనుము నిశల. 59 

ఆ. అనుదినమ్ము నింట( బనిపాటులం దోడుపడ గృహోన( బా(చిపని. నొనర్ప. 

బాలికా (పుతల్లి బాలాందికు న్నేను జెప్పినాను వేజ చింతవలదు.” నం 60 

క. అను జనని వాక్కు విని పోతన వారిని సాగనంపి తన పొలములు చే '.. “ 

లును జూాచుకొ నుచు నల్లన జని గేహము జేరె( బొద్దు జామయ్యె సిన్. -- 61 

వరు, లరు. (క్రొ ఈ .యొకరికొక్కరు పిల్చుక్ న రెపుడును 
'“ఎగ్సుుముం దెటులొ. యంచు. చివలి. త్ర ల్ముచ్చటి ంత్ఫు. - $8. 
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వచ్చినయట్లు శే. డెటులొ వంట నొనర్చితి(గాని వా రెటుల్ 

మెచ్చెదరో యెతైనను (శ్రమ మేతి 

వచ్చెదరా యటంచు నెటు( బల్కుూట యేదొ భయ మ్మెడందలో. 

నుదాంకను భోజనారమె 
ఓ యమా 

జొచ్చును బల్కారింతమనుచో నని మున్వెనుకొడు ఖో మెయున్. 

. స్నానము. దీర్చి శిద్దమెయి సంధ్యను వార్చి విభూతి. దాల్చి యీ 

శానుని( గొల్చి తారకము శారదమంత్రము నిష్టతో నను 

షాన మొనర్చి కూర్చొనిన సత్క_వి నారసి వెండిపక్ళెమున్ 
6 

బూనిచి లేహ్య చోవ్య రస భోజ్య పదార్థము లుంచు గూరిమిన్, 

. చాతిఘృతము వడ్తనన్ జేయుచున్ బతి చాలు నన(డటంచు చాలవంచు 

స్మేరకోరకిత విచార వీక్షణముల నామె గాంచు నత. డిదేమి యనంగ. 

కాంచిన యంతనె యా సతి నంచిత గతి సిగ్గు వె మొగ్గలై విరియ హస 

చ్చంచ లదృష్ష్యంచ లముల గాంచు నతవిలో న దాంగు కాంక్ష లిగుర్చన్ . 

. ఉంచు మిది యన. డతం డెది కంచములో లేదొ యామె కని వడ్డించున్ 

గించితెనను నోర్మెదిలించ రపుడు మూగవారి లీల నిరువురున్. 

కన్నుల(గల్సి యామె దెస6ం గాంచ డతండును శాకపాక మె 

ట్లున్నది యేమి గావలయు నుంచెద మీకన నోడు నామెయున్ 
దిన్నపదార్హపుం రుచులు తియ్యన నుప్పన యంచు. బల్క- (టో 

డెన్నండు నాత( డిప్పగిది యేగెను గొన్నిదినంబు లిర్వురున్. 

పతి సతికోడ నేదయిన( బల్కుటకై పని గల్లెనేని యా 
సతి పతితోడ భాషణము సల్ప(గ నక్కల యుండెనేని దా 

బరతినిధియౌను నిద్దజకు బాలమ యామెకె చెప్పుచుందు రే 

గతియగు నామెయే నడుమ గా9లమి విర్వరకంచు ( దో(వ(గ౯. 

. సరన వీక్షణముల దరహాసముల మూక వేషములను నర్ధభాషణముల 

నాన గొన్నినాచ్ళు నటనల. గొన్నాబ్ళ( బ్రకటపజకతు 'రాత్మభావములను. 

= ఓఒకనా( డింట బరుండు బాలమయు నత్యుత్సాహ చేపార గజా : 

సుకవికా గాంచి యిటుల్ వచించెను “ద్రైిభూ | చూలాలు నా యేకప్ప 

తి9ిక సీళ్ళాడెను నేడు పండుకొన ర్యాతి న్నేను రాజాల నిం 

కొక్ర యెదుం బదినాళు లింట నొకరై యుండ క౯ావలెకా మీరలు కా 

. అనియెడు మాటలు ఏని పోతన మంచిది య'క్లై యనుచు. దనవంటల(జే . 
లను జూడ నరిగి సాయంతనమగుట గృహంబు( జేరుతణి ద్వారమునకా... 
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వివి కొ నెషిదజకు నడీమియింటి ( గూర్నాం సతియు ౯ 

గో మానసమే లేదొ యుండి మానిని మొగముకా 

మౌనులలో 7 నెందు నిటై మానిసి గల (డే. వ లి0 

టీతో నల “నాకు. డొంటిగా 

నుండిన. దిల్మరింపనె పి చూక్తుల” నంచు వచించె నట్లు ద్ర 

హ్మోండముగా (గ ను తరకుమారుని సిజల నిట్టి వేళ నో 
జో క్షా 

గుండెలె లేవు నో రెవరొ కుట్టినయట్టులు మూ(తయే పడెకా, 81 
య 

తీవబో(డు లాది నంతరంగము విప్పి మాటాడ రెందు 

ప్పని మొగ్గలె వె మొలచునట్టు. 82 

పొటమరిలనె పాయము, 

బూత (బటనె మును లతామఖములందు మూతివి 
a) 

తీలజా జుట్టుల( దాగివురుజా రయితు మంచె న్నిల్చి రక్షింవంగన్ 

మండ గో (కలకు వచ్చెకా నేండొ రేపో యనకా. 8 
చేలు కా జూచుచు జ 

౧ంగణమంచు( . దటిక్కుమారి వి 
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పోలేరమ్మకు జోనము౯ సలిపి ముకా ముకా గో 

ft (అ క డేలో” నంచు వచించె. బోతనకు “సామ్ : 

న్నాలోకించు చు బాలికా? సప్పుడు లాభాకాంక్ష లేపార(గకా. 88 

క. పోతన వానిని( గని “పోచా: తోడ్కొనిరమ్ము కూలిజనముల రేపే 
కో(తలు బొనరింతము చేలా తదుపరి సట ని చి తమని యిటులాడుకా. 87 

అట్ 

| 

బడ నోటికందు నొ కు గాడు కూచెటు(గ రది బ్ రౌజగ్బుకొను నుప్పుల్. వైరి 

ఉ. పోవలె రేప్ప పొ9డై వనభోజనముం దొనరింప నచట ౯ా 

దేవళమందు వెల్లు మన దేవికి దురకు( బూజచేసి న 

ల్లావుల పొల పాయసము నట్లును బు 

మ్మీవిధి సేయు టొప్పునని యింట వచింపుము యత్న మేర్పడకా. 88... 

లములుకా నిజదన 
భో 

కే 

తే, హాలికా (ప్ప కవిం గాంచి భ క్తి మీట “వంట సేయ చాప(డు లేండె సామి 2 యనుట. 

నాడె వారెల్ల నాయనం గూడి తాము యాతరిలను జేయుబకునయి యరిగి' రనుచు. 80 

సీ, కట్టకొమ్ముకు తూముకాల్వ దాట నున్న యేపెల పాయకు నెగువ నలరు 

మన నూవుజెల్క_లో మట్టివృక్షము నీడ వంట నొనర్పంగా వసతింజేయ 
దాపున నీచ్ళండు. దేపతేప చెటువు కెక్కి దిగెడి యిక) టు దొల(గు 

నొక దుర్గ దేవళ మొక్కి_ం౦త దూరమౌ ( గట్ట కాచివరలో( గాంలుకతన 

శే. నదియు నేమంత దూరమౌొ నర్చనకయి పోయివచ్చుటె కాదె యీరేయి వీవు 
బండి గొనివచ్చి యిచటనే పండుకొనుము చనవలెను. పొ9దునకు ముందె మన మచటికి. 

తే. కావలికి. బంపు సీరటికాని నేటి కొక్కనాటికి నింటిలో నుండి నీవు. 

పొలికి( గూష్యాండ లాంగలీఫలములాది వలయు సరకుల సమకూర్చవలయు ననుచు. 

ర్ు ముసురుకొనివచ్చు మబ్బుల గపిగొని గర్జించు నుజుము గడగడలసడి౯ా 

 కసుబుసులాడెడి మెటుపుల దిసలం గని యెంతొ గుండె దిగులున నుండెకా, 

yes 

ge 
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థీసం బైన విభూతి తావక కృపాదృష్టి౯ విభూతిపంిదం 

బౌ నా దృషి తిరోహితంబయిన( జేయంజాలిలం బూడిగకా, 94 
ie 

తను దానె కర యని నిను గనంజాలండు నీదు దయను గన. డజ్ఞాండు సీ 

ఘనశ కి లేనిచో దృణజమును గదలుప(జాలమనుచు మును సుర 'లనరే. 95 

శి దీపకశికల న్నిర్మించి క క్ ర్రయా విధుభాను నిర్మాత వి్స్మ త్తు(డగు 

కి గాలి వీచుచు గ ;రయొ, బారిణానిలవిధాత గానరా(డు 

. తనదు సృష్టికి దను గన్నత ండి9ి క కర్త యాదిమానవు( గన్నట్టి యయ్య లే(డు 

భరణి నొక పౌధముకా గట్టః దాను కర్త ధరణి కర్తయౌొ పరమాత్మ తల(పురా(డు, 

పటము జితరివిధిం దీయు విబుధువి ప్రతిభ మెచ్చి పొగడు ప౦తినరుండు 
ఏతి పేయకుండు వెట్టిగాదె. 97 

తనకు భృతినొసంగు ధనికువిం గవి మొగిక్కు_ తనకు ధనికునకును ధరణి కంత 
నన్నవస్త్రములిడు హరి నెంచి (మొక్క_ (డు దూరద్యష్టి లేని దుర్ముఖుండు. 98 

బొమ్మను నమ్మి యింతకును బొమ్మ నొసంగిన యుమ్మ ఎడి వీడి 

నిమ్మహి నాడుచుండు శీకు వించుక యాకలి బాధవెట్ట నా 

బొమ్మను వీడి “యమ్మ యవి బోరున నేడ్చెడిరీతి మేటిక 

ష్షమ్ములు దాప్పరించునప్ప డజ్జాండు నిన్లవి యేడ్చు న నార్తు(డై.” 99 

ఆని తల(చి యొక్క కూరుకు. గొని నిద్దురలేచి “కృష్ణ ; గోవింద £ యటం 

చును బూర్వదిళ నరుణశోభను గవి భగవద్గుణానుభవము వొనర్పకా. 100 

పరువిడెడి యిరుల( గన్లొని పరిహాసము సేయు ననగ బరువము లొప్నకా 

సరసిజ ముఖమున నవ్వుచు నరుదెంచ(గ సాగెం బరిత్యుషాంగన భువికికా. 101 

 తరులతాగుల్మ సంత తిని టోర్కాడించి తమి సుమమ్ముల పూజనములు గాంచి. 
పులుగు సంగడికాండంం ఐ బిలుకరించి యొకింత( దామరి రచూడసోత త కలిని ద దనిసి 
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3 

పళ్యతోహరు లట్టు జారులై చీమలు బొరియచుట్టును వడ్తగరిసె. గై 
రా యి 

కుకతుండముల వేలు సొంపైన వరియెన్ను ము 

శే. దివిని శశిరేఖ యమృతబిందువుల నడుగ వడి కొస (గదమని కొడవజ్ల తాము 

పల్లెపడుచుల వ మూ(ప్పల పల్లకీల ఎక్కివచ్చెను వ 

ర్, కల్లలు కపటము అెజు(6గని పల్లె మొగప్ప చూప్ప 

తెల్లనగు వడికిన ముతుక ౮ యొళ్లెల కొసెల విలాస మొప్ప(గం దిడుచు ఏల్. 

శత్రెపుచుంచు చుల ముక్క నిడె 

చేవ దాణీన యొడళుల్ 

ఉ్. పయ్యెదచుట్లు కొనునకు బాసటయా మొలనూలికట్టుతో 

వియ్యమునంద ( జక్కిళశుల టె పేలెడి బీ 

నెయ్యముగోరి చేంగలుప నె నెన్నడు డు మలలనాడ. 
భగ 

డుయ్యెలపాటకున్ లయగ నొప్పెడి గాజుల చేతి ఘల్ప లన్. 

కే. బంతీపూలు సిగల. బె 

మునుము నిడి కోయసాగిరి ముచ్చట గుచునుండ( “బోతరాజిటు లాత్మ నూహ 

. “పాణి సేవకు బలియెన వరిపరకల6 గాయపు 

రైతు నవ్వులున్ బుస్పవర్షాలు గురియు దివిని( బక్తులు ధన్యగీతికలు జాడు. 

104 

పో(గుల(తోడ ముంగురుల్ 

గూడి పా 

105 

బె డికాంతు దీనం జేల దింతులై కొడవళ్ళ జేత( బూని 

కా సేయు. 

పడుచుల వికసించు కన్ను దొవలు 

197 

తే. నాగరకుండు పాషాణఖండముల. గాంచి సంస్తుతించును నవరత్నచయ మటంచు 

ధరణి నవధాన్యరత్నాలు కజవుపడిన నొక్క. వజ్రము. దిననేల నొజగు నేల? 108 

మ. అనివార్యా తపశీతవర్షగత దాధాహారివౌ నిన్ను గాం 

చసె కృషార్పణమంచు సీ కయిని ; సస్యశ్యామలన్ భూమి నే 
(5౯ 

ఘన చిత్త మది ధారవోసినదొ తత్కారుణ్యవారిన్ జనిం 

చెను గంగమ్మలు వేలు కరక తఫస్వీ : లోకమాన్యాగిజీ £ 
. న్ని 

ఉ. అజ్హులు వంచి మత్తిలి సుథావిలడోలిక నూగు చేలలో. 

గల దోరయెన్నులవి క్షాపతి శీర్షకిరీట పాళిపై 

వెళ్లితమిం దురాయిలను వెడి మంచెనం గూరుచున్న ఫీ 

110 బిజును జూచి రాజ్యరమ పీఠము నిల్చె నచంచలాకృృతి జా." 
09 

ఉ. అని యిటు లూహచేయుచు మహాకవిశేఖరు డంబరాధ్వము౯ 

గనుగొనె నీలనీరద మొకండు చలన్మహి కేందంసీలస 
న్మణికృత పాకశా సన విమానమనకా దివి నాడె మేల్ శరా 

సనము నధిజ్యమై దివిని సంధిలంజే పెను రత్నతోరణల్ . 

తే. ఎప్పు డొకయింత యెండక న్నెఆజు(గనటి 

ఏ పూలదండ గీలించె నందాలు గులుక. 1182 సింగిణియును దా నొకవంక -రంగులీను పూలదం 



శా. ఇంతింత వడు గింత మైనగతి మవ్చీకీ ంచుచున్నంత లో 

నంతై యాకసమంత తయై విరిసి సీలాకార మేపార నా 

శాంతము మ్ముల్ (గ్రసియించి మించి ఘనగర్జార్భాటిధాటి ౯ ద్రిజా 

స్యాంతమ్యల్ "పెకలించె నుద్ధతి నిరాశాకంధిలో ముంచ(గకా. 

వీ ధూర్తనాగా జ దుందుభిస్వ నధీతి మారాండబింబమ్ము దయ యగునాచ్నె 

గగననంగరనట దః నళటిత్క్మరవాల సమితి కన్నులలోన సాముసే 

ఎలా ద్రిశిఖ ర నందిత వారిద శతఘ్ను ల; దురుడెబ్బల గుండెలందు వె చె 

శకంచాప విము క శరవరంపరలచే దశ దిశాజాండమ్ము వళ మొనర్ప' 

వీత దీన మానవ వివిర్భిన్న భిన్న చి కముల నొంస వడ (కింప( జేరవచ్చె. 

eh 
Be లః 3 

ళో జై £y షాద్ నిశాస ఖండతండ మేకమె చండపవను సమాకృతి( గొని 

ఉ. వచ్చెను గాలివాన కొడవళ్ళను వేగము సాగనిండటం 
రికమ్ముగా( బలికి యింతులతో ( దివింగొంచు( బోతరా 

జచ్చటనే వసించె. బవ అన్నము నీరనకుండ నోటికి జా 
వచ్చిన యోగిర మ్ముకట వర్షహతి౯- జెడునంచు వీతుండె . టి ఖు 

a 

ఊఉ. వీరు లవ్నితహ సలయి | వీహిసమంచిత సన్యమంజరీ Ek 

వార నిక్క న్లనమ్ము సలుపన్ బనలకా ఖలమందు. జే జేర్ప్చ/గకా 

బూరుష కార్చికాళి తలమోయుచు వానిని గుప్ప వేయుచుకా 
గూరుచొవంగ( దీజీకయు[౬ గూడ లలింవనటుల్ శరిమించెడి ౯. 

ఆ. ఇంతలోన సుకవి కాంత వంట నొనర్చి బోనమిడుట లెప్పడొ తా నెజు(గక 
మగని రాక కొఅకు మార్గమ్ములం గాచుచుండె జాము (పొద్రె యుండె నింక, 

ఊఉ. ఎంతకు రాకపో నటిటు నే(గ కనుంగొనపాగెం జెంగట కా 
త్రిపెన వరి కట్టలకుం గొడవళ్ళ( జెక్కి తా మలి 

శయు ద పనుల విట్టటు( బాపు 

'గాంతలు నె 

చు వచ్చుచుండి రా 

భు జియింపంగ జోతన రాని హేతువు, 

క్త గర్వాంధకారసార పప్పవు ల్ లొలయ( గాదంవిసీ వాహినులును 

ah 

చెసిన గారితొ ముదు" విచ్చిపు ర్స వ ప్రజాహిత ఖం రన్య ప్రభుత యగుచు, ష్ జః 

118 

114 

115 

116 

117 

118 

120 



ల 

ఉ. పొొద్దటినుండి నాల్క నొకబొట్టు జల మ్మిడకుండ వారు మా 

యొద్దనె నిల్చి కాచు కొ నియుండిరి యద్దరి కట్టకొమ్ముకుం 

దద్దయు వేగ నేగి గుడిత తల్లికి బోనము (జెట్టి మిమ్ములం 

బ్రొద్దుంజెలంగ రమ్మనిరి పోతనగారును వత్తు రింతలో. 

అనిన విషాదరేఖలు నిజాననపీమ నటింప పాపరా 

ధనువలె మానసమ్ము పరితాపదవా గ్నుల నొంప వంటక 

యా మును నితరాన్నపానముల పొందిక బళ్యమునందు( బెట్ట 

కు నొకటి గప్పి వస్రమున( గూరిచి కట్టి పథానువర్తయె. 

చన6 దొడ6గెన్ మహాత్వర నసంస్కృుత దుర్గమ మార్గ గు_ప్పశ 

ల్యనికరసంక 9 మచ్భ9మములన్ ంరార్థనరారవింరదై 

తనులత సంచలింప(గ యథాయథయె పవసనాహాతిన్ శిరో 

జనిచయ మాటలాడ, బెలుచన్ బగితిము"క్ర కన టాంచలమ్ముతో. 

. వనిత, మరాళపాౌాళి కలభాషణ లన్ బదభూషణాకృతికా 

గొని తన నెన్నడం దరిసి కోపమునకా గలహింప నల్లనన్ 

జనిచని ముంగటకా గనె విసర్పిత నింబమహీరుహంప్పు నీ 

డను వరమందిరస్థితమృడాని మహారితభ క్రహానివిన్.. 

. కనుగొని యా ర్తిమీజి నిరుగన్నుల బాష్పములూరి చెక్కులం 

a . వే Fn | ad "షె > & La, 

దున( బడి జొజ నెన్నుదురు దుర్గ దమ్ముల (జేర (మొక్కి “యె 

జనని ! మహావరాధ మెది సల్పితి నన్నిటు శిక్ష సేయ(గా' 

నని యిటు వేడు నాగిరిజ నంచితభ క్రీ సమర్చ' చేర్చుచుకా. 

. గతజన్మాఘము లక్షమార్ల ము లనేకమ్ముల్ సదా దుర్వ్యథా 

కృతి 'వెన్నాడును నిన్నటంచును నుపేకింకే భవక్సాదభధూ 

శి తలం దాల్బ. బిణష మందు విధిదుర్లేఖాక్షర శే9ణి యు 

న్నతి(జేకూరు ముదమ్ములూరు నను ఛందస్పూకక్తులుం గల్లయో : 

. తల్లీ ! యెల్లపుడుకా గ శేబరగతార్హంబంటి ముక్క-ంటిలా , 

దల; నమ్మయి యుండి సీ దుహిత 'మేతక్రితి నీముందు కో 

భిల్లం జూతువె నాండు రుక్మిణికి వీవేకావె పప్రార్థింప(గా 

పుల్లాబ్దాకు నొసంగి పోంచితివి ; నా పూజల్ వృథా చేతువే ? 

శా, ప్రాలేయాచలశృంగ తుంగ రజత (ప్రాసాద భాగమ్ములకా 

బాలేందు స్పృహణీయ శీతలకళా పాటీరలేనమ్యులన్ 
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జడా డోడొ్మంచు నేకెంచు వా 

వ ద వీవలరో నెందుంబోలు మాపూజనల్ ? 

ఉ. సారసనేత : వీ ప్రణయ చారుతరేక్షణపం కి బూదియౌ 
అట్ 

ఎమారుని( జూపి జగమ్ము నాంపె భూ 

వివాహముముందు భవత్పదాబ్దముల్ 

గొల్చి శిరమ్ముల (వాల్చి మొరిక్కంగన్, 

సీ రోవర స్వరసరసీరుహమ్ము లే చరణయుగళి 
£s 

ఛాఫలపరిడ కల్పకళాఖ లే కరయుగములు 
లభూత పాణ సంత్రాజణచజణఘృణా దుగారోవ మృదే దొడకుకి 

oe (ae 

తే. అఖిల చేభోండ విలయ సృష్యాది చితిలల లే యక్షి మీలనోన్మీలనములు 
దాక 

a w జో జీ మ. నడయాడున్ భవదీయకాయమయి సౌందర్యార్హవం వీకటిన్ 
బుడమిన్ దట్టుచు మధ్యసీమ గగనమ్మున్ ముట్టుచు౯ నాభిలో 
నుడులన్ జట్లు వళికా దరంగగతి కేచుకా గింవతో శంఖ మై 

పుల్పెట్టుచు. జన్లవ౯ా రజత హేమో మోర్వీ(ధ్ర ముల్ నెటుచుకా. 
(7 

హోాసములందు ఫేనము లపాంగనిరీక్షణలందు మీనముల్ 
భాసురఫాలమందున క్షపాకరునికా గురులందు శేవల 
న్యాన మొనర్చి |) మన్మథుని హత్యయొనర్చిన కొండవీటి స 
సన్న్యాసి నిటాలవహి బ్నాశీఖ లార్చి రతిం బతి గూర్చు నంబవికా 

గో శ్రీ 

లలి వెట్టి సంపదల వీయంజాల వావిఘ్నరా 

డ్యరు సృష్టించిన తల్లి వే పనుల దీర్చన్లే వు విర్విఘ్నతన్ *' 

వికి సమంచితభ క్రి నివేదనమ్మునున్ 
దరికి నొం ht వచ్చితి జంటగల్లి నీ యమపమనక్ కృపాజలధి నాత్మజపై ప్రసరింవనీయరా నకొనెటేమె ల ఆం ౮ బారం ఓ ఓక్క. విష్కనే: 

యా శివామూ ర్తి గాంతు నిన్ను. 

పోతన చరీి[తము 

128 

129 

130 

181 

12 

18 

134 

tpg 



తృతీయాశ్వాసము 

యనుకంపామళి నేడ డాణితివి నే డంచున్ వివాళించె వీ 

కును నట్లానన(గా ద్విజాలిరుత మాఘోషించె వృకోస రికా. 

. అది విన6గా చివవక్తిను ముదకు? రవులన్ గురిపింవసాగె నా 

నుదకము వర్షరూపమున నొక్కొక చుక్క ధరితి) (వ్రాలె నా 
సుదతియు నస్పర మొ్మొరసి చొప్పడు కారు మొగిళ్ళబారు వి ల్లి 

ట్రదనద జెంది గుండె దిగులంది కనుంగొని యేంగు వేగతన్. 

అటునిటు గాంచువజకె చీ(కటి వడినటు మబ్బు వచ్చి కడవై తోచెన్ 
జిటిపొటి 'చిన్కులు పన్నీ రటు జిల్కుచు నభము ఏ నవృషి న నారంభించె న్. 

ర్ల 

॥ సద్దుగ మెడలెకి గ్రా కనుసై గ లొనర్బెడి మేఘు పంగతిన్ 

" వద్దని స సన్యకాంల్ తల వాిలిచె గర్భభరాలసాంగియె 

వద్దననేని తాగి పయివచ్చిపడెన్ ది9జ నష్ష మౌట తా 

నది యెజుంగ6 డెంతటి ఘనాహ్వయుడై నను దాంగుబోతనన్ 

తే. ఉబికి యుజికి తాం బడిపోవు నరునిభాతి కురిసి కురిసి వర్షమ్మాగెం గొంతతడవు 

. అవసరమంచు వాందెజచి యాచన సేసెడి యరికచ్చు నీ 

ళ్ళవి నవజీవనమ్మనిరి యట్టులె పొట్టలు నిండ. బండు భూ 

తవితతి కిచ్చునట్టి యమృతమ్ము విషమ్మని రిబ్లనౌచితిన్ 

దివి జవదాన్యు(డై న భఘనదీపితు(డున్ ఐతనస్టికికా గనెన్. 

. పైన వాన కిరిందనొ ముండ్రబాధ డెసల హోరుమని యీ(దగాలి కంగారపబువ( 

బతి భుజింపకపోయెనకా బాధ ముందు నామె కివి చిమకుట్టిన యంతకావు, 

॥ ముద్దు మొగాన( జిక్కిళుల ము త్తెములట్టుల నిల్చి జాజు నీ 

రొద్దిక దాల్చు చీర యదియో జడివానకు నాని యంతటన్ 

ముద్దయిపోయి యా మధురమోహాన నుందరగాతగివల్లి పె 

నద్దినయట్లు లి రొప్పె బురదై నడ సాగకపోయె శేగడిన్. 

* దెసలు గుడ్డిగా (గను నెడతెజపిలేక చఅచికొ పైడు "పెనువానజడికి( దాళ 

జాలమికి బిట్టు వడ(కుచు( జాన తాను చెంత నలరెడు నొక మజి చెట్టు డాసె. 

. తలల గొంగడి మనుయులు వెలుగ ముడుత గట్టుకొనిన చేతుల దమ కజ్డలూవి 

- గద్దువలకాని యట్టిటు గదలకుండ నాల గొని నిల్చి రచటి గోపార్భకులును. 

గతిలేని పాంణితతినీ గతి నేంచం దొడంగె వర్షగతి యనుకొనుచు౯ా 

వెతనొంది యేడ్చు వాష్పవితతి యన దరువరము గురిసె ధర జలకణముల్. 

నంత నాకాశమండలమంత. గూడ మెల గడిగిన ముకురమ్ము లి 

67 

140 
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లీ 

పోతన చరితము 

ఆ. పగి. జేయి జాణివడి యదిభలః ము అనంగ నిలిచె మడువులందు జలము 

ఖో 

అదములను దాపినటి సచ్చనికొక లాజ(గదె కాద్వలాంగణములు, 146 
క జ జు 
సీ ల 

క, వెరి నను వరాసారము లులికిన ఫణులగుచు వజద లుజుకులుబె టైన్ 

జలకములాడెను తరుగణములు గోపార్భకులు హృష్టముఖ సంగతులై , “147 

సీ, హర్గాతిరేకాన వర్తపరివాహమ్ము కట్టంగట్టుచు. దటాకము( బొనర్తు9 
క్ త్మ 

త తటాకమ్ములకా దాళపతములతో నౌకలు విడుచుచు నవ్వుచుందు 

రా కట కిరంద నిమ్మారని యిసుకతో  విచ్చుకగూళ ( గావించుకొందు? జ ల 
నాది యా గూడన నాది యీ చెబువని బని ా వాని. గూల్చుకొందు9. 

శే, కొంప మువిఃగెను నా నావ కొటుకొనుచు. బోయె ననియెడి సంసారి పోల్కి నేడ్చి. 
లోకష్పం బోకడల సమా లో కనమ్ము సేయు ల్రహ్మణ్యులట్లు హసింతురప్నడె. 148 

క. కీలారి బాలురం గని యా లలనామణియు మండహాసస్సుట పే9 

మాలాపము లఅలర(గ వీ చేలకా మా చేను లెవా చెప్పరె యనినన్. కేకల 

లో 

లే “కూ(త పట్టున్న కటకొమ్ము బటి బువ్వచేయి వె పృునకని పోయి చూడ 
టి ర టబ ద 

మణి కనబడు నదియె యమ్మా! యటంచు? జెప్పుటయు నామె త్వర గతొ( జేర(బోయె. 

శా. ఎంతోదూరము లేదు మలి యప్పడా యేణాక్షి యీ రూప్పతో: 

జంత న్వెల్లెడి నె నాథు చేరువం ది వేశింప న్మాగమ్మోడి వి 

(భాంతాపాంగవిలోకనమ్ముల నిజపాొొజేళునికా జూచుచు 
న్నంతజా గాలొక యింత జాజి తను వాద్యంతమ్మ్యు నూగాడుచున్. BE) 

చ. పడజనం వీంట నుండి యొక వక్షివఠె న్వడి లేచి యొక్క_చే 

మడుగున( జెంత (జేరి మృదులాంసము లంటుచు నాధి సిగుకో 
fs 

C= సెడి కల్కి. మోమును బిసన్నప్ప( జూపుల నయ్యొ : పాపమని 
వడువున( గాంచి “వర్షమున వచ్చితివే” మని పల్కె నాథుండున్. ర్ి 

్రై డా యువతి యందము చందము. గాంచ నచ్చునన్ 

నం నట్టు అంగచయ కోమలసొష్టవ మెంతొ వింతగా 

య్యొను నన్నవిచీర మాటునన్. Al 
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కే అతని హృదయ సర్వస్వ మున్న ట్లులుండి యపహరించిన మషు_రులగుట నేమొ 
ral 

యతని ముందు నిలువలేక యమితఫీతి నిటటు పరె౭తుచుండె నా యింతి కను 

శే, రాగరసపూర్త మానససాగరముల భావనాతరంగము లెన్నొ పతికి సతికి 

: గంతులిడు గాని యందు నొక్కటియు(గూడ: బెదవి చెలియలికట డాంటడు రవంత. 

క. ఫలభారమ్మున సుడివడు నలలితలతికా విధాన సనగురుభార 
. స్టలదవలగ్నమ్మున నత్యలఘు జఘనభర విపీడిశాలసగతులన్. 158 

(గ . ఉంచి శివానై వేద్యపు( గంచ మ్మచ్చోట, సిక్తకళిపువు శుచిగా 

వించన్ దానమ్మాడ(గ నంచనడ సరోవరమున కదుగగదోొడగెన్. 159 

శే. “పదిలముగ( బోవలెనుసుమ్ము పడెదు జాలి” 

యనుచు సదయాంతరంగు(డ యక (డు వల్క_ 

జాలిగొల్పెడి స్నేహదృకృయము బజపి 

యామె మౌనయై తలవాల్చి యల జనియె, 180 

క. చనియెడినతి వెనువెంటన్ జనగోరెడి వాంఛ న నాత్మసం యమనమ్మున్ 

గొని యణ(చిపుచ్చి కవి నెమ్మనమున నిటులెంచు నామె మధురాకృతులక. 161 

తే, “దొంగచూపుల నంపి యీ తోయజాకీ నాదు చై తన్యము హరించి పో(డొడంగె 

_ నరుగునది యామెయగునె కా దరసిచూడ నేనె నను విడి చనుచుంటి విశ్న్చయముగ. 162 

తే. కృష్ణవేణీ శిరోగత కేశపాశ బంధమున. జిక్కి యదె (ప్రసవమ్ము కందు 

కాంతపై (గల మోహాంధకారపాశ కూటమున( జిక్కి. నాయెద కుందు నటులు. 16. 

"తే. కందుచును (బిసూనమ్మది యంద మొసంగు! 

గుందుచును నాదు హృదయ మానంద మొందు€ 

గష్టములనేని ( విియములుగా నొనర్చు 

నిష్తకామ్యమ్ము లీయిల నెవరికేని.” 164 

క. అని తల(చి కొంతవడి తన మనమును విషయాంతరముల మరతించుటకై 

' కను నచటి (పకృతిదృశ్యమ్మును నచటి కపోతమిధునమును గవి యెంచున్. 165 

. మెజపుటీ(కల నిండు మెడ ముందు వెన్కకు. గునిసియాడ (గ దోడగూడి నడచు! 

గేరికూాయచు( వ్యయం చేరి రా(జుట్టుచు( బుచ్చమ్ము విప్పి పొంప్పగ. నటించు 

గనుమోడ్చి ముక్కు ముక్కు_న+ జేర్చి విడదీసి యట్టిట్టు నేలపై నంటిరాచు 

“మెడ నోరదిప్పి విచ్చెడి పకములమధ్య( గొనముక్కునన్ గోకకొనుచు: గూర్కు. 

జు 

తే. జెక్క లీ(కలు విరియంగ రెపలెపార్చి పంజరాకృతి. బై కేగ( బాయి ' 

“బొంది సంతృ వుం తగు. నీ కపోత పతియె ధన్యు( డ న్ని విధమ్ముల 6 దలచి చూడ. 166 
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కమలసుమ గర్భగత మధుకణవితాన మే విరహిణీ పిణయ పూర్తహృదయ సుధయొ 

మధు వచట: గోలి యాడెడి మధుషములు(గ నెవని కామాంధకారము లెగసి చనునొ. 

అరుగుడెంచు మ్నితుం డిం యరుగుననిన( బిక్కృతి రాగరంజితయయి బరంగు రాక 

రాక వచ్చుట తడవుండి పోకడ యను సంధికాలమ్మె రాగప్రసారక మొ. 168 

కలువతీవె పడతి వలుద మొగలపయిన్ బచ్చనాకు పెంట బాయ నలల 
ft 

దానమాడు సరసి: దాగి కౌొంచుచు శశి చిక్కిపోవు విఠహచింతనేమొ: 160 

కలకంఠ సరనవాకఃవిలానముల విన్న. గాష్టసంతతిక్ రాగము చిగుర్చు 

శశిక రమ్ముల వింత చక్కి_లిగింతకు( బాషాణ కఠినగర్భము [ద్రవించు 

రాగప9ిసన్నమౌ రవిబింబమును గాంచ( దమ్మిపూ(బో(డి మొగమ్ము విపు 

సుందరక ( గన్తొ ని కేకి పురివిప్పి వెయికనుల్ దెజచి మురియు( సరిసాంబువాహా 

బ9క్చతిసిద సౌందర్య పంభావిలసిత రూప దర్శనస్పర్శ నాలాపములను. 
ద క్ 

గాంచి కొషపాషాజాదికములు మాలు ననగ జేతనవితతి నేమనుట లింక. “mn 

మధుపాన మ్మొనరింపకుండ( గనులన్ మ త్తెక్కు వై శ్వానరున్ 
విధి సేవింసకముండె మై సకలమున్ వే(డిన్ దపించుకా సుమా. 

యుధ పుష్పాస్త్రము లంటకుండంగనె దివ్యో[గ్రాక్షసంకాళు (డున్ 

[బధనమ్మందు జితోస్మి యన్న నరుండౌ భామా కరస్పర్శచేన్. . 17 

- అని యెంచి సతి తటాక మ్మున( జని తడవయ్యె జాజి మొగ్గెనొకో దా 

న నంటంచు వచటికిం జని కనుగొనె. దన నామె కననిగతి యా చెంతన్.. ౮2 

వెలఃది కాసారతీర పవి(్యత్రవారి నసితభీకేక్షణముల నల్లిళల( గనుచు. 

దాన మొనరించి ధౌతవస్త్రమును డాల్బుకొనెడి రమణీయ దృశ్యమ్ము కనులంబిడియె. 

= కొంచినవెంటనే మజల( గష్టముతో ( దన యున్కి (జేరి య 

చైంచ(దొడంగె నుల్లమది యెప్పటికప్పుడు కాంతరూప్వ్కంగ 

14 



తృతీయాశ్వాసము ల. 

మ. అత. డీ భావరురీ తరంగముల రాయంచన్ బళెకా రాగనం 

గత చైతన్యము నూంప స్నాతయయి యాకంజాకి తానుకా కుచ్ 

కృత కూర్చాసకచెలమై తడికురుల్ కెంగేల పె పై (ద్బయచున్ 
పతి సే rer వాఖిరతి ప్ర చోదిత నిజ వ పంబ సొన సంరదియె 177 

యు రమా" 

. వచ్చెను దత్తణ మ్మచట వ రలు దుర్గి వేదనాన్నముల్ 

" విచ్చెను బద్దువోయె నను. విన్నదనమ్ము మొగాన( కొనక 

బొచ్చెములేని కూర్మి నిక భు క్త కి రాం యటంచు స స్వాగతం 

బిచ్చెడి యా యమాయిక చలేక్షణసం' కుల జూచె నాధఢునికా. 178 

. పొగద్దటి నుండి యింతవడి భోజనమున్ చొనరింపదంచు నా 

ముద్దియ జాలి(గొల్పు మొగముకా గనె నీక్షణ మూకభాష 
నద్దములోవలె ౯ గనియె నాయమ సాపడ( బిల్వనెంచుట ౯ 

దదయు, (బీతి భోజన మొనర్చ(గ( గూర్చునె నాతం డచ్చటక౯ా. 179 
యు 

. మానినీరూప మధుర భావానుభూతి యాత్మసుఖ వేదనాకృతి నలరుకతన 
నరుచి యగుట. దదన్యపదార్థవిత తి నించుక భుజించి లేవందలంచె సుకవి. 180 

. అంతటిలోనె పోతన మహాకవి పాణిగృహీతియన్ దమి౯ 

గాంతుండు భోజన మ్మసదుగా నొనరించు నిదేలయంచు నొ 

క్కింత సుధాన్నమెతి హృదయేశు (డు వదన నుంచసాగ నా 
జాని (జ 

యింతి కరాంబుజమ్ము గిహియించె నతం డి(క చాలు చాలనకా. 181 

. కరము (గ్రహియించి రాగవిస్ఫురణ( గాంచి తిన వశముగాదు వడ్డన మ్మొనరుప కన( 

బతిని( గని మోము పీిణయసుస్మితము గురియ గరిత వడ్రింపనన్నట్లు శిరము నూంపె 

ఊపి తలవాల్చి నిలువని చూపులతో. దనను గాంచు సుదతి మొగముపై 
వ్యాపించె. జూపు లతనికి లోపించెను స్మృతియు విచటి లోకమె మజచెన్, 183 

. అపుడు పేరుకె పాణిగిహణము జరిగె నాతి కిపుడు పాజిగిహణసుఖ మబ్చ్బె6 

ద్రిజయసిత దృక్ప9ిభలు తలంబ్రాలు వోయ లలినుభయుల కియ్యెడ మనోలగ్నమయ్యె. 

రః 

= గీరహిమము పన్నీరు. జిల్కించుచుండె6 జేల యొలి కారనళుః 
హా! మ్. 

. మణీదీపరూ పేందు మండ లపరిభ విశ్వ ఘన సౌధమున( బాల గచ్చొనర్చ 

వరతారకాంచితాంబరవీధి కాచగోళముల శోఖిలు వితానములు దీర్చె 

పుష్పసౌరభ సముద్భ్ఫూత మందసమీరజాల సాంబాగిణి ధూపమ్ము వైచె. 
we, a Ey య ar శ్రయంల నదుల? శాద్వలాంగణకృతా_స్తరణమ్ము భూస్థలి హరిత కె శేయ శయ్యల 

బూర నిశ్శబశీలయె పోయి రజని ధరణి నంత యేకాంత మందిర మొనరె. 
ణ ౧ ఆ 
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ఆత్మపతనొ న్ముఖసితి నందు జడధి వెనుదిరిగి స్వ(ప్రణష్షత గనుట పొసగ 

దన వరీవాహాడథమంటి యవని యందు బడు జలమ్ముల రొద వినంబడు నొకింత. 186 

ఠాంతరడేహు డె లగుడ పహ సననాథ సుజాతా భాగుయె . 187 
ల అలీ 

్య్ క్ర పై జనో న t లై ౧0 న్ శః q ర్న ట్ట క చి వివర్దకమౌ ప్రధారూవమయ్యె. 188 

క్ తి గలది ఆం; దు రెండవ వ్యక్తి కి రా సందులేదు 

సతిని బతినను భేదమ్ము సమసిపోవ దంవతులె యొక్క యందు. దనరుచుం్నద్రు. 180 

సాలోక్య సఖ ఖ్యసాగర వేలావధి దా టివచ్చి విప ఫ9వరుం డా 

పాలేరు గాంచి పదిలము చేలని సతి. గొంచు గృహము! జేర? జనుచో. 190 

మందమారుతానీత సువుధుక నూన 4 సౌరభాపూరదశదిశాచక చే మలు 

చారుతర మనోహర శరచ్చం[ద్రికలను గాంచి యీరీతి నెడంద భావించసాగె. 191 

చెల గుండియల( బిండి సెలయేటి యెలబోటి యిల క్షీరవారాళి న నొలుక(బటోయ 

వెలగల్లు చ 1 చలి వెలు తెలిమించు తులకించి మలినాంబరము నంత జలువ సే 

గళలీను నెలజేని' చలువ వెన్నెల లతల్ భూరుహచ్చాయలం భం. 

దెలికౌము ఎదులు యామినులు దాల్చు చేరుచుక్కల ము ము తేముల పులుం గడిగి వేయ. 

గొలకులకా విల్వుటద్దాల తళుకు మీజె నలుగడల్ పచ్చిపాలాతె( జలువరాల _ = 
ముల కరంగి పచ్చికబయళ్ళ నిలిచి పాజెనన ళుచి స్మితయై శరద్వనిత జే. 192 

పికట శరత్కలావిభవ భాసురమౌ బుతుకాలమందునకా 
బకవక నవ్వసాగెను విభావకి శారకలీను మల్లి కా 

వికర వికీర్ల రమ్య శయనీయ 

లికల నిశావతిజా గలసి రీల౫ె 
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డన చణ వజిపాత కదనమ్ములతో వెరపించు పాకళా 

సను విషవ రనమ్ములు నసారములయ్యె శరత్కుమూరిముకా. 195 

క్ . అలరి హసించుచుకా గువలయాస్యము। 

లలన హసన్ముఖమ్ము( గన లక్షలు కోటు సుపాణిము త్తెముల్ 

'వెలగొని కుమ్మరించిరొకొ వేమరు భామిని హోసపం క్షులకా 

దొల(కెనొ వజరాశి యన. దోంచె నభమ్మున( దారకావళుల్. 196 

ఊఉ. యామిని తీవ దాని కొనలందున( జుక్క_లు రేపు రాత్రికి కా 

'మోములు విచ్చనున్న ప పసిమొగ్గలు నిగ్గులు దేజు చం|ద్రమ 

స్వామియొ నిండుగా విరియు చల్లని తెల్లని బంతి మాప్పలన్ 

గాముని వాహినుల్ విజయఘట్రము మువై శరత్తు పొత్తునకా కా. 197 

క. తారకములు రసకణ విస్ఫారకములు తిమిరగగన. శాజోర్తీఢ 

శ్రీరాజిత మణిదీపాంగారకములు వెల్లు మోదకారకములుగకా. 138 

క. తారాసరివారమ్ముల .వారిద విషవారకేందు వాల్లభ్యముల౯- . 

మారుత పరిచారమ్ముల శారదచం|ద్రికలు దశ్షదిశాభువి నేలున్. 199 

గి. విరహిలోక సంతాపక స్మరకృళాను గోళ సంధుక్షణోద్దూత గోవికీర్ణ 

విస్ఫులింగ సంతతులన విధునిచుట్లు తారకారాజి వెలు(గు నపారములు6గ. 

క. రేరాజు భువనవిజయం శ్రీరాజిత దీప్తి గగనసీమ వెలుంగకా . 

శారదరాతులు మంగళహారతు లిడుచుండె. దారలను దివ్వెలతో జా. 201 

సీ. గగనసీమంతినీ గళ విరాజ న్మా క్రికసజమ్మో తారకొవ)జ మ్మొ 

విమల మందాకీనీ వీచీ చలదా్రజ హంసికాపితులో సితాభతతులొ 

సదమలాంబర సరోజాత పేందిందిర పుండరీకమొ చందిమండలమొ  -. 

జాయా పతిస్వాంత సంధానకర (పేమదూతాకృతి యొ శీతవాతిగతియొ . 

ఆ. శారదాక్కతుల్ లసత్కళానిధికి దోషాకరత్వ మంతమంద(జేయ 

దిగ్గిగంతకీర్ల దినకర కేజమ్మె చలువ(గనెనొ జ్యోత్స్న ' యలమికొనెనొ. 

తే. తారలంగని ముత్యాలచేరు లనుచు మి9ంగ+ జను హంససకణి (భ్రమించు మొయిలు 

' _చాంది6 గని నిత్య మీ పయస్పరసియనుచు నమ్ము తమ్మియ ట్లిందువు నవ్వి : 

క, అనుచు౯ జో్యోత్సా్నారుచులన్ గనుచుకా దీవి వదలి మదనకర పంజరమం 

దున జిక్కిన శుకరూప మ్మన నతిః గొని యూరు జేరె నతిమోదమునజా. 

క. సదనాగతు(డై పోతన మదనశిలీముఖ విదీర్ణ మానసమున బే. . 

శ దురామయ మణ(చు మహాగద మని నిమ్మ_టలతానికాయము డాం పీన, 7... "20 
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తే. మధుకరా : నాదు నవకము మాసి యెలి ధరణి (వాలకముందె యీ తరుణహోన 
భా 

¢ ఆడా క్ మధురసాసాఃద నోన్య్మ త్ర మపితనుఖము( గొను మనుచు జాజిపూల వాసనలు వీచె 
om 

ఉ. అంతికముందుం బుష*+వతియె వను కమ్మని కొమ్మయెన చే 
ol ce an 

మంతిపడంతి వక్షమున మెకప్ప బంగరుబొంగరాల గి 
మా 

లింతలు వెట్టి బెక్కీ.చల గిల్లిన బాలురిపించు జొన్నబా.. 

లెంతల( గొ గిటన్ దరిమళించుచు వీచె ను గమ్మతెమ్మెరల్. లం? 

శే. చూచు రాగరంజిత కాచలోచనముల నఖిలజగము లోపాతమయి యగపడుగతి. 

వలెనె లతల్ మరుబాధ. దనరినట్లు దోచి యాఠికిం దలపోయ(దొడ (గ నుకవి. 

ah . 'భర్హృసంశ్లేష మించుక బాయలేక సహగమనముకా బొనర్చిన సాధ్వి యెవరొ 
_మాజుజన్మాన వల్లకుమారి యగుచు( దరువరాశ్లేష మొనరించి ధన్య యయ్యె. 209 

శే, కన్నెలత నా చిలిపి గాడ్పుచిన్నవాండు పచ్చబీటిచీర చెజుంగు బట్టిలాగ( 
(బణయహృదయవాసన దియల్పడ (గ నామె నవ్వు నతనికో ( బువ్వుచిన్నారినోట. 210 

తే. మోహసమ్ముగ్గయౌో జాజిమొగ్గచుట్టు గుసగుసల్ బెట్టు పవనుం గన్గొనుచు నామె 
నాకునున్ వీవయినె నె వాసనల్ గలవన నోరువిప్పియు లజ్జించి యూరకొనియె. 21 

తే. చిన్నతన మింక విడకయొ సిగ్గువె మెయినొ వచ్చుటకు. జిక్కులిడు లతావనిత గాంచి, 
నూటినడయే తెలియు మ వృక్షసుందరుండు మునువెనుక దోంచక నిలిచి ముగ్గుడగును, 212 

Fae . రజనీయవనికాంతరస్తయె స్వర్తదీ వారిశీకరముల బోరుకాడి 

"విమల పిభాతాచ్చ 'వేగావసరముల జిలిబిలి ముత్యాలచీర (6 గట్టి 

అతిలోక నిజ మనోహర రూసలతలలో( గుసుమాభరణళో భః గు స్తరించి 
మలయానిలో ఫో మంజులకి ంజల్క... రమ్యపరాగాంగరాగ మలమి 

తే. తీవకన్నియ యలరు వాతావరణము నరసి తరురాజు శాఖాకరాళి బిలుచు( 
దలను వారిల్చి సి సిగ్గుపడు లతాకుమారి తమిగలిగి యొండొరుల నేల దరియ లేరా : 218 

ఖా వీవ్చ న్నేనను భావ  మేర్చడని యా నిదారిదశాభూతము కా 
వేవించెవ్ గదె బీజ శవము ద వచ్చెన్ స వ ర్రమాన న మ్మిదిన్ 

an 

219 
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గ 

నా మహనసీయడిక్షలను నాశ మొనర్పక యుండు బిట్ల (కన్ 2 

మ్మీ మదనాగ్నిపైన ఘటియించెడి వెన్నెల వెన్నముద్ద మై 

. అని (వతభంగ మెంచి విరహారిని గుండెడి పోతనార్యునిన్ 

గనుగొని యా యొయారి తన కన్గొనల ౯ బిణయతరిపాధునుర్ 

సెన(గొన సుస్మితాప్య మరవిందములన్ బురుడింప( గంకణ 

_కఇణన మెసంగ సొంపొలయ( గపిప్పువీడ్యము ( గూర్చికటుచున్ .. వ? 

ర 

. గాలి తరగల తా6కునన్ వాగలిపడుచు మోముదమ్మిని ముద్దిశు వ 

గోరి యొకరవ తలయెత్తి గోళ్ళగొట్టు మిషగం బతింగాంచు దోనె శిరనును వారిల్బు. 

. కన్నులకాటుకల్ మరునికత్తుల సానలుబిట్ల నవ్వులున్ 

వెన్నెలవన్నెలకా జిలుక వేనలి |వేలెడి పూలమాలలో 

మిన్నున( దారకల్ విరియ మించుల యంచుల యంబరమ్ములో 

బున్నమ చందిదింద మనః బొల్లుక తా ననవిలు కొమ్మయె. 218 

. వర నవ్యాంబర దివ్యాభరణాలంకార పుష్పపరిమళ కలిత = 

స్మరశర విజయరమాయిత సురోచిర వేషమున జేవసుందరి యన(గన్. 219 

. ఏలా లవంగ ఘనరస కాలక్రముకాంశ జాతిఖండ పరిమళ 

(థీ లాంఛిత రుచికర తాంబూలము. గొనివచ్చి యాయటోవుచు లజ్జన్ + 220 

. కొనివచ్చు విడెము నిడ( బజ్జన నిల(బడి సంతసమున సతపయై యే 

మొనరింసవలెనొ తో(చక మనమున నవ్య క్తసుఖము మల్లడిగొన(గన్. = 221 

. అవనత ముగ్గాన్య యగుచు( గేలుంగేలు( గీల్సి నభా గరిముల్ గిల్లుకొనును 

బరిట సీవలివంక మరలిరా6 దిగుచుచో. గరమున నెటికలు విజుచుకొనును 

ఊరుపులకా బదనాతీన వాతెరం గడనాల్కు నట్టిటు( చడవుకొనును 

ఒక పాదమూని యింకొకట (యమొగ్గుచును బాదాంగుష్టముల నేలయంటి రాయు 

ంంగురులను 

. కనియెడి తన సతి మోమున్ గని పోతన యెదియొ పల్క_(గా దొరకొను నే. 

. మన(జాలం డనకుండ న్మన(జాల డు మిగత జగతి మజచి యి టెంచున్ . 223 

- కొమ్మచూపుల నింద9జాల మ్మదేమొ మాయమెపోయి నేనె నన్ మజచిపోదు 

. “దాసి గలియు సరియెన తరుణమందు భోజన: మొనర్ప 
a య 

మ 



తే, 

ఊఉ, 

పోతన చరితము 

ఉంచు జోనమె - ॥ స్. న న జ వాస్ స ey క్రో చే 

బ్ నమ్మ సరిగ భుజింపవెతి రేమి జాకు వీ వి యజ్ఞః విమేని 
cn 

గురుతరాసరాధము సలా జరిగెనేని వాని కమి ంయింప్పటో డనుచు నవ్యనిత యనియె.. 

ఇ దో 
అన్నల! తం గనుంగొనుదు నా కవి కూర్మిమెయి న్వచించె ‘ 

పున్నాపురాశి ! నా కనుల పున్నమ వెన్నెల! రూవశీల సం 

పన్నిలయంబ 1 నా ణ్ నా హృదయ మర్మము దొంగిలు మారచోరు( బ్ర 

చృన్నత గొంగుమాటు నిడి సాకెడి దోషము సె (పవచ్చునే ? 
jean 

అన్న ముపెన నాదు హృదయ మెట నున్నది ? నీదు రూపసం 

పన్న హనసన్ముభాంబురుహ పంజరబద్ద విహంగశాొబమై 

మన్నది వీ యదీనమయి యః ; సకియా : దరి జేర్పుమంచు' నా 

యన్నులమిన్న ౩ కేలు ప హృదయమ్మున హత్తుకొనన్ దలంచుచుకా, 

ఆనందమ్మున విడెమిడు పాణిన్ గొవి నిమురుచున్ విభావోశ్కరన్ 
బ్బ 

డానై లాగుట నప్పు డమ్మానినియు( దిపాతరంగ మగ్నాననయె. 
మం ర్క 

“విడువు(.' డ(టంచు హస్తమును వీ9డ మెయి కా విడిపించుకొంచు న 

ప్పడ(తి మలంగవో నతడు సయ్యెదయంచు గొహింప జాజి మున్ 

బడె నది మూఃపునుండి, య్మద్రువన్ బృథులోరము నర్ర్తిలన్ బొమల్ 
చిడిముడిపాటుతో నురము చేతుల గప్పుచు. గాంక్ష మప్పుచుకా. 

కుంచిత గాత 9ము మ్ముల నతి చంచల నేత్రము ఈ రుద్ద చరణమ్ముల ల 

జాంచిత వదనమ్మున గిలికించితవతి యగుచు మగవి కేలన్ వా9లెన్ . 

జనుదు నాడు సెజ కనుగాని 
లె 

నుచు వచియించునే కాని మేను మజచి పత్యధీన యగును 

పతి శ వరిస్వంగ సుఖము విడిచి యడుగు సనదు. 
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pm 

త్క్యాంత జపారుకాధర సుధారస మానంగంటోయె నాత( డా 

యింతి తంపాతరంగ నివహేరితచారు ముఖారవిందయె. 
వ. 

. “కొను.డీ తాంబూలము నే. జననరె నిదియంత యేమి చర యనుచు డే 

ని నజుంగని పసిపిల్ల టు లనుటయు ( బిగియురాలి( గాంచి యతః డతిపేరిమన్, 

క. “ఇన్నాళు విరహవహ్నిన్ నిన్నీగతి తాపపెటు నిషురహృడయున్ 
లా బల 9 

గన్నె తిచూడ6 బాపము లన్నియు వెన్నడు క్షమింపు మడ్డాస్య 1° యెన్, 

మన్ననమాట నిట్లు ఒతిమాలెడి నాథుని గాంచి యా రిమె 
cn ల మ 

కన్నుల నుండి యకు)కణ గంగలు పొంగ(గ౧ గోపతాపముల్ 

తెన్నులు వటిపోవ “భవడీయను దాసిని నంత మాట మీ 
లు 

రెన్న(డు పల్కరా” దని రసేక్షణ పంకుల( జూచె నామెయున్. 

. వెన్నయటుల్ మనస్సులు ది వించె ముఖభాబిము లపియత్నతిన్ 
(iw 

సన్నిహితంబులె సెనగ స్మపణ యేక్షణ ఖంజరీటముల్ 
వూ 

మిన్నెగ(వాంకె జంట(గొని మేనులు తానములాడె సౌఖ్యసం 

పన్నది దేశకాల సముపస్టితి మాటుమడంగె నిర్వురన్. 

రము న్నాఘాణింప సేమంతికాసుమ స్నేహసౌరభములు చెంగలించె 

మోము మోమున. జేర్ప ముగ్గనిశ్వాసాళి( బొగడపూవుల తావి బుగులుకొవియె 
నధర మాస్వాదింప నరవింద సౌగంధ్య వీచీ వితానమ్ము విసరుకొనియె 

'సయ్యెదలో నుండి పజతెంచు నెమ్మేని మదసరీమళ మెంతొ మత్తుగొలిపె 

. ఇట్లు నెత్తావిమొ త్రమ్ము లెసక మెసంగ మేను మజచుచు నర్ణనిమీలితాకు 
ag] అట అలానే 

కి (గనె మారు బారి నుండి. 
అలానే 

డగుచు. గమలకోమల సతీహ _స్పపాళ బద్దుండై ము 

॥ డోలత్సిణయాంబుధిలో 'దేలికల దేలాడు పూలతెప్పలగుచు వా 

రాలోల 'లోకనమ్ముల సాలోక్యము. గనిరి పుష్ప పౌరభగతులన్. 

కుతుకబంటి నిండి పతి కూరిమి వెల్లువ( బొర్ల లజ్జయన్ 

భిత్తక గండివో. బిణయవీజపు మొల్కలు పుల్క_లె_త్ర(గా 

మ చిలి వాలు గన్నులు చెమర్చిన చెక్కులు కెంపులీన(గా 

' నత్తను వుండిలేనియటులయ్యె నదెట్టి సమాధి యోగమో ః 

ఉ, 

ha 
కి దీవలు సాచి యల్లుకొని 'తీరగు పూవులు బూచి కవ 

ఆ వనజాక్షి నూత్న విణయాంకురముల్ వరరాగవృష్టిలో ( 
శు 

త్తావులు జిమ్మ6 దే(టులు సుభామధుమత్తత వార్సిలఃగా ఫల, 

' శ్రీవిభవోన్ముఖమ్మయి చరించెను సౌఖ్య వసంత వీథులకా. 
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వానన లేవొ కుంజ పుష్పిత యగు కొమ్మ కెటుక 

9కు గడియ విడని తీవగరిర తెలియ. 247 q క కన్ కై Ga tt tm fh is ఫై ణి ఈ te 
ఆ 
ల శత 

తే. పొలంతుకను గూడి సుఖనిద్శి నలరు కవికి స్వప్నగతుండయి కనిపించి సాధు దొక(డు 

“వీడు ధారణాశ క మున్నీటం గలిసె' నని నటుల దోచి మెలశువయయ్యె నంత. 248 

క తల(పన్ దోషాకరు:డై వెలయుటనో యేమొ రాతి వెడలి కిమముగా. 

డెలవాజ( గళానిధికిన్ " వెలచెలవోయెన్ మొగమ్ము విశ్వము. గాంచన్. 249 

వ. అంత కొంతకాలంబు గడచుటయు. . 250 

త్ అన్నప్లూరా మనోవహాప :డంచు పెర్వడ్డ కా కాశివిస్సయ యింట గంగ ద్రావి. 
స్తు 

కడలి యల్లు(డగు జగ్గన ' యన్నస్మ[త్రాన కకలభద మెంచక కూడు గుడిచి 

భ క్రల్ కప క కొంగుబంగార మైయున్న పాండురంగప్పని పదము బాడి 

ద Ey ) ల వడి కొండ లదిట్ నెక్కి కూర్చున్న వేంకట టరెడ్తి రొక్క_మునకు ద్ర గటి 

తే. పర్వతము కేగి తలవంచి బరువు దించి భద్రి గిరినాథు నింటిలో నిద్శచేసి 
యాతి ముగియించు ని లక్క_మాంబ కేసనార్యు ౧౬ డిలు సేరి రొక వర్ష మరుగు వెనుక. 

తే. విత్త విద్యా కుల మవమ్ము లుత్తరింప గిరి వెలయు పర్మబహ్మాము నరసిమురిసి 

పండరిస్థ్ట నాదబగిహ్మపదము పొగడి పరి వెలుంగు నన్నబి)హ్మపూరి గాంచి. 252 

తే. వివిధ గంగల మున్లిరి భవసముద్రి పారమున్ జేర వీశ్వర పిధితి దివ్య. 
తిరుపతుల వన్నిమెన్నిమా తిరిగి రిలకు తిరిగివచ్చెడి జన్మమ్ము లరుగుకొఅకు. 253 

క్, యౌత9ల కే కెళగియు( ద్యామప్ప. బాత9ల: గొని యందు గంగ పడిలపజచి చా 

_ రితముల6 జొగడి హరిహర చిత రిషటములం బిసాద శేషము గొనుచున్. 254 

తే. పసుపు కుంకుమల్ విర్యాల్య పతర పుష్పవితతి గిహియించి భ క్రి నిరతిని వారు. 
, ముక్కు ముడీబెట్టక పదాన ముల్లు నాంటకుండ వచ్చిరి హరి రక్షకుండుగా(గ. 255 

mw 

శె బాాహ్మణశతమ్మునకును స్వబంధుళతికి ర ౮ తులకును దరిిదనారాయణులకు 

నన్న సంతర్చణమ్మిడి యార్యతతికి దక్షిణల నిడి చే చేసె బ్రిదక్షిణముల. ~~ 58 

తే. సరన ద పొందర్య హరతు సొకుమార్య సంపదని; త చూతపుష్పమ్ము తాను 

28 
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_ర్లెంతపనిన్ బొనర్చితివె యేమి యెజుంగనటుండి యంచొక 

ర్రంతికవ ర్తినుల్ చెలులు హాస్యమొనర్చెద రిట్లు లా సకతిన్. 259 
వావి అలానె లు 

. ఈ విధి గేలిసేయ( జెలు లేదియొ దొంగతన మొనర్చిన 
ట్లా విరిబో(డి వారి. గన నానన మె తగ సిగుంజెందుచుకా 

మ "వ: 

జోవలెనంచు నేదొ నెపముకా గొని లేచును రేపు పుతురితో 

దేవికి మాటలాడ(గను దీటునొ తీజదొ యండు9 వారును కా. 260 

[ణా . ఆ నెల(తర్ వచింస నిటు లంతయునుకా విని లక్క_మాంది క 

నల లేతనవ్వః లలు(గుల్వడ నిటను “మీదు నోటిపు గ్ ఎ వో 
క్యాననొ మల్లినాథు కరుణా పరిపూర్త కటాక్ష వీక్షణా 

౬23 

ధీనతనో యటుల్ జరుగ6 దియ్యన సేయనె మీదు నోళ ha ఛ్ త అన్. 

. శ్రీ లస్థిత మల్లి కార్గునునకే చే మోడ్పు అర్చించి మ 

ల్రీ శా: నా కొమరుండు కోడలును హాయిన్ బేంమతో నుండ(గా 

నాశింతుకా దయతోడ వారలకు సీదొ పేర దీర్హాయువున్ 

దీశాలికా దగ వే3లె(డంత మొలకకా దేవా: ప9సాదింప వే. 262 

. అనుచు నే మొ9కి తిని విడ కతని పేర పెటుకొని మలన య(అందు? వీలు కొందు? 
ఠా G అ గా హు 

ద్వరగ నా కండ్రముందది జరిగెనేని నపుడు నా పారిణి నిశ్చింతనందు ననియె. 263 

- బహుళ కీర్తి పృితిష్టలకా (బకళిక్నటై దొడ్త యిల్లాలు మాటవి తొలగ దెప్పుడు 

కడుపు నిండ( గన్నది. లక్ష్మికళల వెలు పండుముతైద యామె కెట్లుండు కొదువ. 264 
uD శి భాం 

. పిక్కలు నిండుపడెను జనుముక్కులు నలుపెక్కె_( తరముల దడిబిడియె కా 

 జెక్కులు (వాల్లన్నులు తెలుపెక్కెను దంపతుల గుట్లు లీవల( బడియెకా. 265 
వ లు 

. పై (డియున్న కళలు పట్టియుండిన కళల్ పట్టియిచ్చు దొంగ నెట్టులేవి 
నెలత మొగము, గాంచ నెల దప్పుపే నిజమ్మనుచు స్రీలు ముచ్చటాడుకొనిరి. 

. పిడికెడునులేని నడుమున( గడుపేర్చ్పడె దినదినమ్ము కటి వేి.గయ్యెకా 

.నడియింట నిండుకుండ(గ నడయాడెడి నోపలేని నడ నలసత మై. 267 

కే. రెండుజీవాలతో వీమె గండ మెట్లు గడుచుకొని చల్లగా బై టందబిడునా యనుచు 

తే. నెలలు నిండెను పున్నమకళలవోలె క్యాః 

-దోరణ ముగట్టి రాయింట(-దొ 

తే. బంధుమిత్రు లందజి శుభపతిగికలను వారిసి 

“బారసాల నొనర్చి | నమారునకును మళల్లనా. హూ తుం 'డంచు నామము 

'నెదురయిన దేవతలకెల్ల నెంతొ.భ క్రి గండదీపమ్ము లిడి మొక 

స్థరనె వీడయేడుపు కర్రయుగళి. 
(a 

గె ఉల్లి యానంద మది చెప్పందర మెవరికి. 
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( గరుచు. దొ 

వశ. 

ధేయు విధమ్మునన్ దిరి। న తపప పోవ9తనిస్త కర్దమ r=] 
bes సజు 

జేయ(గనెంచి కాననము( జేరంగ(బోవం దలంచు నీగతికా.. 

క ది క. 

క్ 
Che 

జెక్క_లొనర్చి పొరియ్యినిడి చేడ్సడుపేకదె : మూర్తచిత్తుండై 

వాఃడిల( గూలకుండునే ? 

జా సంతానారమె సంచరింస దగు వీ నసంసారమం డెప్పుడు కా 
pe 

వ్వం తేని కా జరికింపడే విఫలత కా బాల్యాలి కామాగ్నిలో 

భా90తికా లక్కు లుమాడి చచ్చు శలభపాయుండ గా గాంజెల్లునే 7 

చరితము 

2171 

272 

278 

274 

తే. మననయిన దీపశిఖ నార్ప(జను పతంగి యాత్మమృత్యువు నొక్కింత యరయలేదు 
కట్టియ కా గాల్చి జీవించునట్టి వహ్న్ దానితో6 దననాశముకా దల(పలేదు. 

తే. మనసులోని యీబాధను మాతృమూర్తి చరణస సన్నిధి విజ ప్రిసలిపి యామె 

276 

యాజ్ఞ. గై కొని విపినమ్ము కరుగువా(డ ననుచు నిటులెంచి  సుకవియుజా జననిగాంచె. 

ఆ.వె. వినయమతిని (మొక్కి. జనని దీవనం గొని కూరుచుండె తల్లి కొమరు( జూచి 
ol 

క. హాసకుసుమముల నస్సుట భాసుర కలభాషణాది బా 

ము మాలి కన్నబిడ్డ విడిచెల గౌశికుండు 

్యము( జూపి బొద్దివదడి | గన్షినునవా లంటి 

పొరలు వేసమ్మున నందనవని విచ్చేసె విలన్. 

277 

282 
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"క మ టో Pp 
. తరుణి ముద్దుల తాంబూలపరిమ మళమ్ము వలు పసిపె పనోటి చనా*ల తావి 

మూ(డులోకమ్ములకా నశ్యమున్ బి బాొనర్చా చర్చ కుం డూందుచును మంతంములుగావె | 

తే. నందను( డన భార్యాభ ర్రలందు నెదు(గు శశ్వదానందరూప వృక్షగత ఫలమె 

వాలు రూపచర్యలన దాంపత్యకావ్య సరస పదు వృ త్తముల భాష్యములు గావె: 28 

సీ, జాయాపతుల వ వాక్యసరససామార్హముల్ వాగతీతములను మూ6(గనోట( 

దముదామె మజచెడి దాంపత్యసౌభ్యా పి విశ్వవిస్కృతిలోనె విశదపజచు 
గన (౯ 

నిద్దజా ల్కగలను నేక మ్మునర్చు రహస్యచి త్రము మన నచ్చుగు?దు 
శద 

డే నానందడోలిక యగు శయ్య దంపతుల్ విడలే రనుచు( దొటెం బడుచు నూగు 
ey 

తే. నాకటితో నొక్క_టిం గూర్చ నొక్క_టియగు లేక మూండేని యగునవి తోకమెజుంగ 

గాలు సేతుల వేళ్ళ లెక్కనిడ మడచి యరక సరిదిద్దు గణితళాస్తో9 క్ర విధికి, 285 

చ. మహి( జతురా[శ్రమ ప9థితమా ర్ల్గములందు గృహసధర్మ మే 
గ్ థి 

యిహపర సౌఖ్యసంపదల నిచ్చును మున్ను పపం చభారధూ 

ర్యహు(డు గృహస్తు( డా జనకరాజు విదేహు(డు గాండె రాజహం 

స హొయలు నెన్నడల్ భువిని సన్ను తి(జెందు(గదా 2 దివికాదిలెకా 286 

ఆ. అనుచు దన తసమునకును విఘ్నమూ రి యా కొమరు( గాంచి ముద్దుగొనెనొ లేదొ 

మాయగప్పిన ట్లు మమతరా౭ బోతన కరగిపోయె మనను తిరిగిపోయె. 287 

క. కనులకు. గౌముది ముద్దుల( దనుపు సుధానిధి పటీరతనులేపమునె నె 

తన పంచ చపాంణమ్ముల౬ గనకపుపేటి యగు తనయు(౬ గనా నుచుండ కా. 288 

క, దినములు కణములుగా హాయనములు దినములుగ + దెలియనట్టులు సుఖజీ 

వన మొక మధురస్వప్న మ్యన( జన6గాందొడ(గె( బోతనార్యున కంతకా. 

ఆ. తసముమాట తిరిగి తలయె తనేలేక మాటుమడ(గె వెడలుమాట లుడిగె( 

బాలకునకు మరగి పంజరబంధమ్మె సుఖమటంచు నెంచు శుకము భాతి, 

ఉ. ఈ(త నెటుంగువాండు మణీ యూత నెలుంగనియాత. డిర్వురు కా 

నూతను దూ(కినంతనె మునుంగుట లెన్న సమానమయ్యు నా 
యీ(త నెజుంగు మానిసి యొకించుకలోనె మునింగి తేలఃడో | 

పోతన సంసృతి౯ మెలగు పోకడ లట్లివె కానెొ యారయకా. . 291 

చ, హరిపద కంజపంజర విహాయసతన్ విసారించు మత్తదిం. - 

భరమన6 బోతనార్యు నెద బృహ్మవిచార కథాసుధా నరో 

వర లహరీవితానగతి వర్తిలు రాజమరాళబాల యై 

పరహితచింతనొందు. భవపంకమ ము నంటకయుండు నిత్యమున్ 

6 
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యె పుటిన పోతన వివిధ విషయగతుల కె త వెదకుచు. బోవుకా 

భువి: దిరుగులాడు గత వి మి సువిదతగతి జలదిజాడ(6 జూచుకొను గతిక, 298 my ఛి 

కోభలం దేలు పకృతి సౌందర్య సంపదల (గోలు 

దీప విశ్వాకృతుల( గాంచి వినుతి సేయు( 
అనాలే ఛీ 

రేభావిలాన లాసముల.: బేరాస( గాంచు 

నరజాతి మానస పరిణామ మార్గమరయ 

గునీ జగత్కాా వ్య కవి యెవండొ 

జ భకి భావ పార రవశ్యము మ్మున( బ్రస్తుతించు. 294 

నే గాని యా పొలముపనుల బుద్ధి ని నిలువ డెందు( 

ముల్ 

రలు పళ్ళ క్నైంచు చునదొకండు తానేదా వ వేజియు త్తరమొసంగు 

నిదియేమి యిటులేల బదులిచ్చెదరటన్న నేమంటినో నేనె యెజు(గననును 

కే. ఏవొ స్మృతిపథమ్మున స్ఫురియించినట్లు భావనమొనర్చు( గదలని పరితిమభంగి మా 

వెడకుచున్నటి ధనము లభించె నిపుడె యనంగ6 దనలోన: డా నవ్వుకొనుచు మురియు. ణో 

ఆ. రేయబివలు నురక (వ్రాయు చింతయె కాని యన్నపాన వేళలై నం గనండు 
భోజన మ్మొవర్ప( బొత్తులో దినవచ్చు చీలినై న పొమ్మిసీ ; యనండు. A] ao అ 

యు గంటిప్ప మొనకా జతగూడి కోణ్ మేలిమి వర్షళో భ లీన 

సన్యమలో రొవ్వకవికో ద్రాశక్రమ్ములం గూడి బహం ఫలహిదముల్జై రహా జెలంగ 
వా 

తే, గోగణము వృత్తగణములం గూడి కృషిని నాలుపాదముల్ ధర్మము న్నడుపుచుండ 

బద్యుమున? నం బిద్యమున జడ చేతనముల' బెంచసాగెను బోతన్న ప్రియనయముల. 297 

క్ర వర్ కవితోపానన మిహసర పాధకమ సంపు నాత్మ భావించి మహే 

శ్వర లీలా విలసనముల సరన మవోల్లాన మధుర కై లికా గూర్చుకా. 258 

వ్శత్రన కొన్ని వత్సరము లేత డ్రీతి సర్కావ్య వి 
ర్మాణాభ్యాసము శా స్ర్రనంగ 9హమ గీర్వాకాంధ్ర ధ సాహిత్య వి 

క్రానో పార్టనమకా బొనర్ప? గవితా సామారిజ్య ధౌరేయు(డ్ 

నాతుం డొకనాడు వారి; గనవచె చ్నెకా దుఃఖ వైన్యాహతిన్.. " క్ష 299 



తృతీయాశ్వాసము 

మచ్చుపడంగ లోనరిగి యాలిని( గాంచి విషాదమొప* వా 

(కుచ్చెను దావ వచ్చానని కోమలి డే వచె  క్రేగుదెంచుచుకా. 

. తటుకున నన్న. గాంచి కనుదమ్ముల గిజ్లున నిండు నకురివర్ వ్రు 

జొటజొట గంచ్చకాయలటు చుక్కలు రాల్బంగ నోషనాసికా 
(అ 

పుటములు సంచలింప( బొరివోవుచు గదదకంఠ మెతి దు 
"జ. 

ప్పటమును మోమునం దిడి గుభాలున( బె (బడి యేడ్చె నంత యున్, 

[6 

. వలవల కంటినీర్వడిపి వందురుచున్న యవీయసిన్ గనన్ 

గలికలియయ్యె గుండె వెతకంఠము మట్టుకు దట్రిపయై నా 
క 

చెలియలి బాప్పవాహినులం జేడ్సడి యాతని దుఃఖవారిధుల్ 
జెలియలికట్ల దా(టి తడజిమ్మెను జెక్కుల దూకు నకులె . 

టి గ 

. జ్ఞానవంతు(డైన కవినాథు శ్రీనాథు నాక్రిమించి దుఃఖ మజ్జాండేసెం 
దాళపత౦మందు. దనరు నక్షరమును క్షరమొనర్వ్ను, చెదలప్పరువు భంగి. 

హెచ్చిన దుఃఖవహ్ని దహియించుట నిర్వురి యాత్మ లచ్చట కా 
వచ్చిన లోకులెల్లరు నవార్యగతిన్ మనసుల్ కరంగి కొ9 

వెచ్చని బాష్పధారలయి వేగతులకా [బవహింప నీగతిన్ 

గంచ్చర మాటలా డెదరు గమ్మెడి యశు)లు గోటమీబుచున్, 

ఆలు గతింప దిక్కా తిన యాత్మజనుం గొనివచ్చి చెల్లి హూ 

సాల నిడెన్ విషాదకర సంఘటనల్ కనలే మచేమియో 

జాలి జనించు నీ నిసు(గు చక్కని మోమును గాంచ( దల్తి చ 

నాలను దాివనో (చ దంట వత్సర మైన నభాగ్య యింతకున్. 

. వదినె చనిపోయెనని వార్త వచ్చినపుడు ౩ పురిటిలోని బాలెంత యీ పొల(తి తాను 

అందులకె యప్పు డగగిజా మందలించి పిలుచుకొ సిరా(గ న త్రమామలను బనిచె. 

వారేగి మాసమయ్యెను జేరిరి నే( డింటి కేమి చెప్ప(ంగవలె స్రీ 

దూరపు బంధుత్వపు వ్యవహారము సంకటప్ప వేళ నవనరపడునే ? 

*_ కన విన దుర్భర మింకను మనసున్ మర్మము బెకల్చు మగువవిలాప 

మ్మనుచున్ బంధువితతి యా వనితను సాంత్వన పిళాంత వాక్కుల దేల్నెన్ . 

. ఉబికివచ్చు దుఃఖ మొకయింత( గన్నీరు గార్చి యేడ్వ శాంతి గూర్చె కొంత 

_గలంగి రొదయొనర్చు కాదంబినులు వాన గురిం 

. అప్పుడు (శ్రీనాథుడు కడు చెప్పరమగు వగల బొగిలి తేశువసెడుటకా 

 నమున్ దవ్పుకొనకాలేక కంటతడి నిడి పలికెన్. 

రర వెన్క స స్ట్రత గూడునట్లు. 



తో వ ఇ: 

క. “కడుపు ఫలించిన దనుకొని కడు వేడుకపడితి. గాని కడ కీగతి దా 

విడజిపోవ నన టంచును నడికడలిన్ బుటిముంచు నాకవి తెలియకా 
యం చు 

నకుల గటుకొని యూ జమ్మాయిన సొకినాయడ నది యెందును మా 
ta 

యనిన గడుపది చుమ్మలువో నసడంద ముంచు శోకాబ్ధియలల్ . 

క. తా. జనియె మీంచిలోకము జేజెకడకు. బూజసపేయ. జిటితల్లి : : యనన్ 

నేం జనుదు నచటికే యను నేజాడవి పోదు దుఃఖ మెటు లాగు నికకా. 

శే. “అమ్మ! !: యనుచును సీవిడ కమ్మగాను చిలువ నమృతమ్ము త్రాగిన విలువగాదొ 

డీనికిని మించి స్వర్గము లోన నేమి జుజ్లుక్ కొన నేయినావు నా సుదతి నీవు. 

క, అనుచు దరుముకొనివచ్చు వెతను నేమాతరిమ్ము నా నాంపుదమన వశముగా 

కను దలవంచి వగతు నన్లని నా తలయె"త్తి కాంచు కందువు తానో... 

ఉం కన్నులనీరు కమ్నలనె కన్పడకుండ(గ గుర్తిక్కుకొందు నే 
మన్నను నేను నాతనయ హో! యని బెంగ(గొనుకా నితాంత మ్ 

చివ మమత గనుచు జీవ నముల్ మెయినిల్పుకొందు నే 
మున్నది నాకు నీ భువి యయోమయమై కనిపించు నెల్లెడ కొ 

దకి గాన విల 

వ గువల వెతవలెం బొంగక మగవారల అ వ్యఠలు లె మసలును గాహ్టై 

వీ లలు మాయమ మ్మతోడ: జెప్పి పప్పు లడుగుకొందు మటంచు బయలుడేజ 

మాయమ్మ నడిగెద నేనంటంచు. జేరి నాన్నా! మనమే ముది చెప్పు 2 2 * మనును. 314 

ఏ. ఆనవోత్సల సుమనో జ్ఞహాసకళల వెలుంగు నా చంద9దీపమ్మె మలిగిపోయె. 

సన సంపదల్ చుక్కలన్ని యెన్ని యున్నను విశ్వమ్ము సున్నగాదె 7 

315 

316 

817 

818 



తృతీయా శ్వాసము g5 

క, పోతన (శ్రీనాథుని వలహో(త నుడుషయగా విరాగపూర 

ఘాత సుదొధ సమాహిత చేతనునికా జేయ నిటు 

శా, బావా! నీవ సమ సళా ప్రచయ సంప నన్నుండ వారక 

త్యావిర్ఫూత మహోజ్జతన్ దొలంగంజేయం జెల్లు నజ్జుందలె 

సీవే యిట్లు లపారకోకజలధిన్ నిర్వేదమున్ 'జెంద నిం 

కే వె రాగ్యపరుండు రా(గల(డు నీ హృద్వేదనన్ మాన్ప్స(గకా. 325 

కే. ఆయు వరిగినకొల(ది తా ననవరతము( జన౯దొడ6గ ( గాలసామీష్యమునకె ప్రాణి 

ఇది విషాదాంతనాటక మించు! జివర మంగళము (బాడ (గల్లు సమరు( డెవడు? 826 

శా. నానా చిత9విచిత9 వర్షగత సౌందర్యంబు. లెల్లన్ లయం 

బూనున్ వీడను నేతంహాసముఖహసోరు( పదేకా అవి 

న్నాణంబు ల్లనరావు సూకయనమున్ దా నొంద రూపపితుల్ 

మేనన్ నీడవలెన్ జనించు నరుతో మృత్యుస్వరూపం బనన్. 327 

క, ఇరులడ(యు రవికరాళికా జిజునీడపట మ్ముకింత చెడునె సవిత ముం 

' దరుచెంచ వెన్నడ(గు వెన్బరతెంచిన విడక ముందు వచ్చు మెల(కువన్, 328 

తే. బాలవృద్ధార్కులం గని చాల పొడవు పెరుగు మధ్యాహ్నరవి6 గవి తజి6గి కాళ్ళు 

బట్టుకొని మబజుంగగు నీడ (బ్రహ్యాచర్యయుత యువకుచెంత నడి యిట్లుండు మృతియు 

శా. సాయంకాలము వర్షకాలముగతిన్ సంవర్ణకంబై మనన్ 

భాయావాహిని నె జవేగమున( బో9ిత్సాహమ్ము దీపింపగన్ 

స్వీయావాసముగా ( జలంగుతి వి మిరాబ్దిం జేరగా బోవు స్ 

కాయాజాండపదోష సంతమసముల్తా వే జరామృత్యుపుల్ . 

కే. పాంచభౌతిక సోదరభావగతిని జల్ల(గా దేహరథ మెట్లొ సాంగుగాని 

పాలిపగ నవి కచ్చకు( గాలుద్రవ్వి కుపిత గతి వేలుఐిడ: గొంప గూలిపోవు. 881 

తే. జలము వహ్నికి నాజన్మశతుంవుగ దె ! యగ్ని జలము నావిరి సయ నరయుచుండు 

వాయువో  యవ్యవస్థితవ ర్తి రి ధరణి, వీరి స్ట్ మైత్రి నెవ్వండు విశ్వసించు. §32 

సీ. కారుచీ(కట్లలో? గన్నుమూసిన వెల్లు తెలియనే కానొక్క తేజ మనుచు: 

జిజువీజమందు నిద్దురజెందు ' వ కమ్ము . నవ్వువే . పువ్వు  చిన్నారినోట 

నావిరియె వాయువం దాడు నీరమ్ము. నడచునే తానొక్క- నది ననుకొని 

సూక్మజకక్ష కణాల సు ప్తింజెందెడి చేను తన నిజరూపమున్ గన(గలుగునె 

తే, తను నితరమును గుర్తింపం దరముగాని స్థితి దనరు. ః బరిణతుల నృష్టియు లయమ్ము 

విందువుగ( ట్రివాహముగ నావిరిగ. మా న. వ వనమె న సృష్టి లయయుత “కీవనమ్ము. 383 



క 

ta 

జ్ 

 రాకీరాబిత' 

శ్రీమద్భరద్యాజగో (త పవిత్రాప స్తందిహూత, వ పగిధిత 

పోతన చరి|తము 

షి 

పూర్ణ 

పూరి మచం|ద్రబింబములు పూ బారత టా క ఘటాదులందు సం 

కేరత నొంది జీవనము కీడ్పడ( బూర్హశశికా సమైక్యమౌ. 335 
(oe) 

సవరించు వీ భగిని రెండవ (ప్రాణమ్మ ట్లు సీదు నందన నేనున్ 

వదీయ స్వపీరియగ నవలోకించెద నికేల నడలెదు బావా :” 836 
te 

. అనుచు భార్యావియోగజ న్యా ర్తితోడ నదరిపోయిన శ్రీనాథు హృదయమునకు 
నరస శీతానునయవాక్య చందనము ల నల(డె దుఃఖాగ్ని సంతాప మపనయించె, §37 

ఆశ్వాసాంతము 

ఇనవంశాభరణా ; మునివనితా (ప్రారద్దిపంక వారణచణ మృత్ | 

కణ విలసద దద్దచరణా ! సినాకమదహరణ : విశ్వవినుత వితరణా | 838 

జగన్ననా హర విశాలాబ్దాక్ష ! పౌందర్యసా 

రాక్ కరంగరంగముఖ లాన్యవ్మీన దృగ్వీక్ష © 

కకం శాకృత సింహపీక విపుల (శ్రీవత్సవక్షొ ! సురా 

నీకాధ్యక్ష ! దళాననద్విపశిరోవిర్హూనహర్యక్షమా : 389 

శోటక వృత్తము 

దశకంఠ విదారణ దాశరథీ దశకాయ వితారణ ధర్మసురీ 1 

దశరూవ ధరాంశజ తత్వవిరీ ! అకుధాంకక పూర్తదయ ా ొజలదీ ; 840 

గ ద్య ము 

సూరిజనమి త్ర, బక్క య్యశా న్రిప్ప(త్ర 

వాగేశ్వరీ సమాపాదిత, వై దేహీవర విచేటిత సరసకవితావిలాస, సహజ 



రగ 

Aa hy క్. 

సం 

రు 

హో 

రాజ సందర్శనము = 

ర్స 
( 9 | విలస త్పంచవటీ 

పావనవన భాసమాన పర్షకృతకుటీ 
రావాస | ఛద్మహరిణ 
(ప్రావీణ్య నిరాస దివ్యబాణ విలాపా | 

గ్, ఆం(ధవాణీ మనోజ నాట్యాధినయము తేనెలూరు సత్క_వితా వ పిసూనడచయ 

స్వామి యవధారు “పోతన సఛ్చరితము జానకీజాని ప్రత్యక్ష చకిపాణి | 

వ. అంత (శ్రీనాథకవిసార్వభౌము(డు. 

చ. తన వెత డింద బంధ్వవసధమ్మున! గొన్ని దినాలు మానస 
మును గుదుటక౯ా బడన్వయిచి పోతనకో జతగూడి సింగభూ 

పని బి తిభావిశేష పరిపూర్లు నుదీర్హు ననంత పాండితీ 

ఘను రసవత్కవిత్వ కృతికర్త రను సర్వకళావిశారదున్ . 

క, కననెంచి రాజగిరి ప  త్రనమున కరుదెంచె మించు తత్పురవిభవ 

మ్మును గని యిది యమరావతి మనమున శల్యమ్మునా(టు మణి గోవురత ౯. 

గీ, అనుచు పోతరాజుకు మల నలరునట్టి కోటలను బాటలంటు శృంగాటక ముల 

అందములకు మందిరములై 'యంబరమును చుంబన మొనర్చు హర్మ్యాశింజూపి పొగడు. 



చ. నగరము చూజనాయతము నలినలంటి సరసుువంటి మే 
ళు 

లొగసుల నీన మార్గములు సుందర పద్మలతానుకారులై 
| fy 

ఉల యగపడ నందు నంగణచయమ్ములు వారిజవ త్రశోభల౯- 
a a ల్ ఇం నెగడ(గ హర్మ్యవం క్రి నవనీరజళోభల నొప్పు లక్ష్మితో. 

చ, మల లిరువంక జ ర్మార మణీమణి.( గొల్చి నిల్చు నే 

నులవలె నొప్పు నౌ నో ల మనోహర కాంచన న. సం 

తు వకోకిల వ, 

అం గలధౌతమృణ్య యమంజుసౌధగణాకృతుల్ 

తల జెలంగెడి గడ మర మొనల దండలై విలసిల్లునో 

వీరద వీడమున బొలుపారుచున్ 

చలనమందక క చెల్వగుకెెడి చంచలాక్ళతు అంచలో. 

భూసతి కుచగిరికూదము లన నొ ప్సు నది9కూటా గరముల౯ 

ముకొహారప్ప పట లనకా గొవరు మిగులు పేంటలు గననొ. 

సలెడి నాగుకోమలుల మె(గల యామల(కల్ యొయారముల్ 
కొసరెడి పావురాల మెడ గుమ మ్మటపుకా గులుకుల్ విలాసముల్ 

 బాతుపిండు మెడ మోడ్సులలో మల (ప్పల్ మనోజ్జతల్ 

మెనవ్వుచు( దేరి(చి తీసి రదె మేడలమీ?ది యనల్బశిల్పమల్. 

స్ట్ చక్కె-ముల చిన్నెల వన్నెలతో నభస్హలికా 
ఇ 

ణక శని పాలరాతిని రచించిన రాజమహళ్ళ చాళ పె 
| ag మిము 

నొక్కె_డ పాలవెల్లి తడ లోహరి సాహారి నాటలాడెడికా. 

జెక్కిన ప mE 

సీ. తూర్హగోచ్చావచ తుక్టార హేషాన్వనమ్ముల మను పాహిణమ్ము లవియొ 
గర్దద్ద నాఘన కల్పవారణ బృంహితాళి నొప్పెడి ఆ యెకరాలు నవియొ 

కీర 'పారావత శారికా ఈ టీటిభోత్కర కలస్వనితగోపురము. లివియొ 

శాల్వక మృద్వికా మదిరాసవోద్భూత పౌరభాన్విత పానశాల లవియొ 

పోతన చరిత్రము 

10 

శే] 



జక్కిలి విప్పి హారభ్రము చిప్పిల ని ని వ్వనలక్ష్మీ మోమున కా # 

(గ్రక్కున జీరి వేం (లృమరకకిరియ షట్బదవం క్రి వాాలెడిన్. 

తే. పథములకు నిరువంకల బారుదీరి క తిరించిన జొంపముర్ కరి మయూర 
త 

మంజు హంసాది లవలీనికుంజ రచిత సుందరాకృతుల్ విస్మయ మందజేయు. 

పి, సింగిణి కా రంగారు చి చిత9లేఖన వర్తముల నిగ్గు మొగకుంచెల సలంది 
, “స. fh 

పొతాళలోకప్పం బడుచుల నెమ్మేని సోయగ మ్మిగురుల వారియుచుండి 

జలదభామినుల శీతల మృదుస్పర్శ నె నై జాంగకచ్చ్భాయల ననువదించి 

నాకొంగనాస్మ్కితానన సుధా శీకరమ్ముల నవ్వు హూ (రెనియల హరించి 

తే. నాగకన్యలతో మంతనములు నెజపి స్వర్ణయువతుల( గూడి ముచ్చటలు సల్చి 

ఉభయలోక సౌందర్య కశోపప త్తి భువి బ్రతి ఫలింప( జేసె వీ వోడు. 

క. మలయజ మృగమద పరిమళ మిళిత సమీరముల( జారు మృగనయనలతో ( 

దల లూ(పించుటు నాతల బులిపించు న్నగరి మనిన: బోతకన కవియున్. 

తే, “కొందబికు బట్టణమ్ముల యందమొప్పు( గొందటికి( బల్లెటూళ్ళ నానందమొదవు 

నిజముగా నమాయికతయు నిర్మలతయు సరళత యన బిల్లెలనె కాపురము స 

. కమనీయ రాజమార్గములు లేవట డారి జన వీలుపడని కష్టములు లేవు 

నతో దల (గుమ్మ పా9సాదములు వేపు స్థలముజాలని యవస్టలును లే 

రక్షక భటవర్గ రాయబారము లేదు పశ్యతో హర సమార్చటియు లేదు 

ధన్వంతరులగు వెద్య(్రేషులును లేరు నె సాంకాగిమికామయసర రణి యరుదు. 

తే. తలకుమించి వినోదవార్తలును లేవు కావలయు వస్తువులవి చిక్కవవికాదు 

అతి సుపరిమళద్శవ్య సంతతియు లేదు రొచ్చుకాల్వ దుర్షంధంప్ప మచ్చు లేదు, 

ద్యానములు౯ సరోవరవితానములు౯ సువిశాల రమ్య ర 

థ్యా నివహమ్ములుకా జనసుఖావహముల్ పరిశుద్ధముల్ కళా. 

శ్రీ నిలయమ్ము లి ప్పురి వసించు పిజల్ నయకోవిదుల్ బుధుల్ . 

వ. అని నుడివె నంత. 

ఉ. ఒండొరు లిట్లు పట్టణ మహోన్నత వై భ భవమాల్_ 

హ్మాండముగా వెలుంగు భకర జాం 

ఖండలు(డో యనకా.దనరి క్మాతలజాత సుఢర్మయౌ: స 

మండప సీమలో గొలు వమర్చిన భూపళి౬ గా 

89 

18 

17 

18 

19 



ర్ 

య్యా 

pm 

పోతన చరితము 

ఆరుగుచు నాపణమున నొక యరుంగుపయికా బూల( దిండ్ల నాకుల ౫ నమ్మా 

మరునాలి యగు యువతి నేమజుపాటున? గాంచి బావమట (దులు నిలువ క. 

సగయందు నమర్చిన స క సరమ్మ కెం 
పుష్ప సుగంధితమౌ విడమ్ము బల్ త 

పొందిక పుల్లగలపుటభూషణ మె చెలువారుచుండ(గకా. న. లు 

, చెంతన నిల్చియన్న కవి పింహుల నా వగలాడి గాంచి య 

త్యంత వయోవిలాస మృదుహాస మనోజ విలోకనమ్ములన్ 
గంతుశరమ్ముల న్విసరు కయ్యములో ( దగు నెయ్య మేను సా. 
ధింతు నటించు నెంచి కడు తియ్యని భాషణ మొప్ప నిట్లనున్. 

. “వయిలోడనేల బకరా ద దయ సేయు (డు కహప్పురోంపు( దాంబూలమ్ముల్ 

యోషద్వయమునకె రాగరసప ప9దాన మొనర్చ కా, 
మా 

. సరనగ సమా శేష వాసనలు పెనంగం గరము విప్పారు మల్లి కాంగనల యొక్క 
యలరు దండలు తమరి నాహ్వానపఅచు" ననుట శశ్రీవాథుం డరిగి యిట్లనియె నగుము. 

॥ “చెక్కుటద్దము నేలు చిగురు తమ్ములపాకు వరలుచున్నది పలువరుస లొరసి 
కొమ్మ శెంకిగురాక కమ్మవాతెజ లీ లెల ముద్దిడున్ దాసనమొగ్గ విరిసి 

మునకా జను నాగరంగఫలము నంద గోరాను లావు మెజసి 

చెమరించు కొంతాననమనంగ శరములజా బదునెక్కునదె మహోత్సలము మురిసి 

నరసనసంపద | 

పూవు(బో(డి భోగిభోగానుకారి యూ యలరుదండ యెంత విలవసేయు' 

ఆ. “ద రడ 

ననిన లజ్జతోడ నాన సక్తి 'పెనంగాడ్ సుదతి నగుచు. బలె. సుకవి నరసి. 

యిది యెవరి దండ జెల్వారునో యట్రివారి ఘనత బట్టి డీని 
విలువ యెదుగు వట్టి చిలిపి యాసించిన దండతాడన మ్మె దండ 'విలువ. ॥ 

దండవీడి వా గా న నుండు కంపె ' దందరాతనమ్మె సుఖదాయకి మనె. 

28 

బశ 

2 

27 

a దం 

తే. అనెడి పుష్పలావికను గన్గొవి కవీందు9( “డోసి నెలజాణ : భళిరె : నర్మో క్తి క్తి సౌబగు 

80 
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డ్, 

. అన విని యా యొయ్యారిని గని పోతన యలరి * 

ఆచ MI చారుతర హో హాసములు ౬౯ రసభాషణాదిక 

స్ట్ 2 

వచ్చిన కార్యమెద్దియు కప వెలవితురె యంచు నాదర 

మ్మచ్చుషడంగ “నోతన మహాకవి6 గాంచి వచించె నీగతికా. 54 

“బడలినారు చల్లపానీయములు గొండు విరుల వీవనలను వినరవిండు 

రండు లోని” కన నతం డాడు 'పానంబు జోలి మరియు మీదు గాలి వలదు. క్రిస్ట్ 

ఓ నీరేజదళాయతళతాకి ! భవదియో కుల్ చమత్కార పి 

జ్ఞా సిక్షేషము లీ ద్విజుండు రసవత్కావ్యైక నిర్మాణ సు 
శ్రీనిర్వంద్వుండు దీరి బోలు వపర (ప్రానాథుగా చెవ్యరా 

శ్రీనాథుండు ? వసించు నందు ? నెటు వాసికాజెందు 'వాకిచ్చెచే ఇ 36 

. అనుట లా యెమె మ్యెలా (డి తా నతనింగాంచి మధుర దరహాసములు మొల్ల మాల లల్ల 

దాడిమ ఫలాల గిల్ల నేతంములు చలువ కలువపూ రేకులన్ జల్లీ( బలికె నిటులు. 87 

. “ఓ మహామతీ !: యల్పజ్జ నేమనందు నొక మహారాణి శ్రీనాభసుకవివాణి 

రాజులే గారవించెడి రామచిలుక యాంధగిసాహిత్యవనికి ముత్యాల మొలక, 88 

- జిలిబిలి ముద్దుపల్కులను జేతమునకా గిలిగింత వెట్టు నా 

లలితపు(6 జాటువుల్ హరవిలాసము నై షధమాది సత్కృతుల్ 

తెలుగు సరస్వతీ మకుట దీవ్యదనర్హ మణి ప్రతానమై 

వెలుగుల నీన(గా విబుధ విశ్వము మెచ్చ రచించె నెన్నియో 3 89 

. తెను(గుం భారతి పూరుషతను ధారణముకా బొనర్చి ధర (శ్రినాథుం 

డను పేరం దిరుగునంట నేనును నమ్మహనీయు( గాంచనోంచ మహాత్మా | 

యతని కావ్యముల నిటుల్ 

వినుతింతు వా కవియె నీమును నిల్చెనంటన్న నెంత మురిపెదొ' యనుటల్.. 41 

. కలనై న నగప డని హరి తలవాకిట నిలిచి పిలిచి దర్శన మిడిన 

బ్ఞైలనాగ బొమ్మయె కని కల నిజమెనట్లు ముదముగవి యిటు లాడెన్. 42 

. “నరపతి యాదృతిన్ దబరిజనమ్ములతో నెదురేగి తత్కవీ 

శ్వరునకు స్వాగతం బొస(గి సత్క్బృతి సల్పి “మహామతీ 1 భవ 

చ్చరణము మామకీన పరిషదృవనాంతరసీమలో నలం 

కరణ మొనర్పరే' యవిన(గాని యతం డరుదేరం డందురే. శతి 

. శ్రీనాథుం డిటు పాదచారి యగుటల్ చి సంలు 9 
వా క్

త వ్
 వ 

బి 

యానస్త్టుండలి చామరాళి. గొని శిష్యవారిత 



* a pee ఇప్ a ఖలీ ge జ జ్ pa 
weg, oy WH a ma gr, ie ఖ్ /. జ స్ 
బాందదబుద మిలెపిం ప ఎనపసన్ ఏ! దుల రించునె. 

a ag న. 

i లో Fa ఏనా a అరల we, wf ఆరో po, wm 
rrr j a ఖై [ కన్ tx fn ౮ ట్ | x x య య వ్ bx న్ (6 శ్ Ga శ bh క 

en తపమొనర్చిన:గాని స్వదర్శనమ్ము. నీయన వటి పృంభావ వాగీశ్వరికిని బు ఈ 
జు 

నపంయత్నత నగపడు నవసరంబె కలయొ నిక్కమొ యిదియేమొ తెలియోననుచు. 

£3 fn ఉ. ఇవ్విధి కల్కి. హసియించుచు గాంచి వచించె నాత( “డో 
a! | లగా 

౭కు! సీవు పల్కినది సత్య మె మత్చరివా ర సంతతిన్ 

టి బ్ లాన పేమధరబేపతి రాజ్యురమా ప్తచిహ్న మి. 

ధినేత యభియాతి భవన్నృసమౌళి కెంతయ ౯. 

te 

es {f tA EK 

fA కః 

౨ దలరునటి జనమ్ము లెవారలై న(దా 
యు 

నంబదుదు దు రాత్మకు వారి గుణంబు లెంతయున్ 

విహితములయ్యు దేశమునకు ని సృతదో షములైై చనున్ రుజా 

ల HA x EE 

సహితున కన్నమన్నను విషమ్మటులై స సహియింపనటుణన్. 
యము 

ఊఉ. ద్వేషము( గొల్పు చిహ్నముల( దేవలదంచు. దలంచి యిప్పుడీ 

వేషము దాల్చి వచ్చితిమి విన్మయమంద౭గనేల యాంధివ 

గ్యోషకు మాతృభాష కిల యోగ్యత లేదని సంస్కృతమ్మెస స 

్యషయ(టంచు మీ ఏ విబుధవర్ష ము మీదు నరేందు9( డెంచుటల్ . దా 

చ. వివి యిటు లేగుదెంచితిమి వీనుల" విందిడు పై (డిసం ఉమా 

తెమ(గు విగారప్పుం గయిత' తేనియల సుచి చూపి యాంధ రవా 

గ్వనితను నర్హ పీఠమున నర్తిలంజే పెద మీ సదస్సునం' 

దనెడి గవీందు గాంచి యిటులాడెను నవ్వగలాడి నర్మిలిక౯. 

ఉ. “ఎంచిన మేల్మి మౌ _క్రికము అ నేమి యెజుంగని బొ గోలి గా 

రుటు లజ్ఞనయి విశ సక్ వి వ్మిము వో రజాజి నే ట్ 
మంచ (గ 1 నాడితిన్ సను క్షమించ (గ నె నాని 

పోతన చరితము 
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ఆంతా రుల రం అరం నాం దొ nt గ భూవిభు6 గాంచవచ్చితి మపూర్వ ముదంబొదచెన నినుం గనకా 

from 

బూవుల రువ్వు నీ సరసప్పం బలుకుల్ కవిచందులున్ గళా 
wy 

కోవిదు లెంతొ మెచ్చిరన కోమలి : దమన జెల్లు నీ మతిన్. 

a | మి i wi mm అర wl wey om HY am, WE ఆ. త్వరగ నరుగవలయు.: దరుణి మే మీనా(డు సింగనృపతి ఘన సభాంగణమున 

కనుచు నెగ(బూన నాచాన తమకాన ముందు నడచి మారమును వచించు. 

య గుణాల కోనేరు కొండయం దేనికల్ కంథాణములు వేలు గలవు సామె: 

ఎక్కటికాం డుిక్యు దక్కు. వజీరులు తెండదేపలుగ నందు( డిరుగుచుం|ద్రు 

జెడిదంపు బడిరముల్ నడుములందును చం అ బారాలు దారాల బక(గుచుందురి 

ఆముటేనుగునై న నచటి మావంతులు మ 

తే. రస్త్ర శస్త్రశాలలు "పెక్కు లలరు వాని బిరికివారు గాంచిన దల తిరిగిపోవు భి 

సాముగరిడీలు గల వుక్కు భీము ము నేలు హొంతకొండు)ందు దొందు డిగంతులన(గ. 

సీ. ఇది కచేరీకొండ యిందుండు మన్నియ తామరచెలిచూలి త్యాగమందు 

నరవనంటి గమింప నాలుగు వాకిళుల్ గడచి న కచ్చేరి కానంబడును 

నెలకలు తిన్నియల్ న నలువెన యంగణమ్ములు చాల్చుగా నందు సలరుచుండు 

నా దివాణము వెన్క నడు గందకుం డెన్ని తాభ్యవే వసినను సంకెళ్ళ బావి 

తే. దానిలోని నీ రమృత సమాన మెన్ని కజవు అలరుదెంచిన నొకింత( దబు(గ దిదియ 

దారి త్వరవడు( డేలినవారు ముందు( జనుదు రలవోకకై యుపవనికి నమట. 

వ. త్వరపడి యరుగు నియ్యిరువుర (శ్రీనాథుండు 

క, తొలుదొ _ల్త సుకవి పరిష ద్విలసితు (డును బహుశళొ స్త్ర విహర ద్దిషణా 

కలితుండగు నృవు( గన్గొ న( దలవాకిట మెలగు చెలువ ర్యానించు నిటుల్. 

మ. “మును నీ దివ్యకటాక్షవీక్షణ కళామోఘప పరి భావమ్మునన్ 
మనుజాదీకులు మొగిక్క_ నుంటి ఘన సన్మానమ్ములం గొంటి నే 

డును సర్వజ్ఞాని సింగనన్ గదియ( దోడున్నీడ వీ వంటి నో 

జననీ ; శారద నీ _స్తనంధయుడ నా సర్వమ్ము. వ్ భారమే. 

ఆ, కన్నబిడ్డ నొరులకె యొసంగెడి వేళ (జనొ ఇసంగి రూప చక్కదిద్ది 

యిచ్చు నెంతొ వారు మెచ్చి మచ్చిక జేసి ముద్దుగొవిన తానె మురియుననుచు. 

ఫ్ 
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ల్ని 94 
రాజాగారము. జేరు సత్క_పులు మార్గం బిచ్చి నమా? 3ననాం 

భ్ భోజమ్ముల్ వికసీంట (మొక్కు జనమున్ మోద దమ్మునకా గాంచుచున్ . 

శే. కొరి త్త డమ్ములతో నొ నొప్పు కోట గవను గుమ్మములు డా(టి కొల్వుకూటమ్ము జేర 

ద్వారపాలుదు అిచ్చమై దారి విడిచి యరుగు పిదప వీ రెవరని యడుగుకొనిరి, 

సీ శ్రీశె అ శిఖర సంసృష్ట సాంధ్యారాగ గతిని కాశ్మీర రాంకవము మేన 

వై రావణకరాప్ర హరిళరాసనరీల మణిమయ స్వర్త కంకణము కేల 

శళధరోభయ పార 1 సంద్ప ప్త గురుళుకు9లయి రత కుండలద౭యము చెవుల లీవ్ య ప్ 
మేరుగోతాంధృత క్షీరవారాన్నిధి హకిియన్ గౌశేయవటము కటిని 

తే. పంచశ్రీరోరగఫణాగభాసమాన మణులన(గ నంగుళీయక మైతిి వే9ళ్ళ 
వరల లకీ డ్రై సమర్వితో వాణియగుచు వచ్చె థశ్రీనాథు. డచటివా రచ్చెరువడ. 

+ సతతా వ్యయవిభూతి నంపన్నమతి యన భస్మప్పండా9న్విత ఫాలతలము 

. భవవార్డి రి తారజోపాయమ్మున కమూల్య కర క్రధారుండన రి _రక్రశ్గవములు 

విషా వ్కైమ మానసవిలయు( డీతండన మహి త రుద్రాక్ష సంపదల నెడ(ద 

బంధము కుండయి పరంగు నీతండనం గంకణవిరహిత కరయుగమ్ము 

pe 

శే, పడ్డ ప సక్వగుణో సేత బుద్దు శీతం డనంగ ర్ ధెతవస్లో. _త్తరీయములు మేన. 

వెనువెంట. దాను హేత్రనయు వచ్చె. గర్మ వెసుకనె జ్ఞానమ్ము గా9లుకరణి, 

స్త్రీ పజ బార్వతీనాథు డును విట్రి రూపుగొన్నరంటంచు. జాప్పవారు 

సోమ సూర్యులు నదస్యుల ముందు నరులయి యిటు వచ్చిరని వచియించువారు 

ఇహపర సౌఖ్యమ్ము లీ యాక్సృతుల: దాల్చి యగుపించెనని ముచ్చటాడువారు 

భోగీశ్వవత్వమ్ము యోగీశ్వరత్వమ్ము మూ ర్రిగాంచె నటంచు మురియువారు 

తే. ఎవరు వీరవి ఏ యొండొరు లెంతొ వింత గుసగుస ల్వెట్టుకొను చడుగుకొనువారు 
నడుగవ లెనని నాలుక కడకు రాగ నడుగ శ క్స్ జాలకయుంట నుడుగు వారు. 

క. విరుపమ విద్యాధర బుధ గురు కవి నివహమ్ము(గూడి కొలు వమరిన శ్రీ = 
హరిహయవిగిహు సింగన ధరణీపతి. గాంచి సుకవి దరియకా జనియెకా. ' 

మ. చవి. పేరోలగమం ద్నర్త రమణి రాన్వత్సిథికాపీనుయద్దై 

తన చరితము 
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చతుర్ణాశ్వాసము 

శివ గ్శివం యచ్చతు శై శె లజాలాపతి ర్లిర్రీళో రజతా(డ్రివాసః 

వసంతు దేవా స్తవ మంగళార్డ ంచిరాయురారో గ్యజయోస్తు ను రాజన్, 

ఛా, వ(ప్రాట్లాలక కృంగమూర్డ విలనడ్ వాల ల్ల భ్యచిహ్న ధ్వజా 

ధి పేంఖన్మనృణారుణాంశుక స ముద్ద వ స్వరాపమ్ము తా 

విప పాిజ్ఞ కవీంద్ర గాయక నటీ విశ్వమ్ముకై స్వాగతా 

భిపారయ (పకటత్క_ రాగమయి పంపెకా యుష్మదాప ఇనముః . Oq 

శే, అవని నరరూపత౯ా సింగమైన సీవొ యాచరించు హి హి రణందానాతీశ యము. 

గాంచి పిహాదరక్షణ ( గా(దొడంగె రాజ్యమెల్రెడ న నన 

నో 
Aad 

నబురమ్మ భూప: బా గోత్ర 

క. ధర రాచకొండ గిరికందరముల గర్జించు సీ కొదమసింగం బం 

చరిగజము లహర్నిశములు హరివాసరజాగరముల నండె న్ముక్తికా. 

పీ. వెలయాం[డ6 గని పలు విష్పు వీనగుమొగం బతనుత్వమును బరిహోసనమాడు 

నార్తుల దయ(గాంచు నాయ తేక్షణములు పంకజత్వమ్మున వంకజూపు( 

బాజా లె లౌదల( దాల్ప( బల్కు సీయధరమ్ము విదు%మ జాడ్యము విప్పిచెప్పు 

నరి(గాంచి బొమముడి నడరు నీ యలికమ్ము దోషాకరత్వము ౯ దూఅుచుండి 

తే, దానధార నర్జుల( దన్ను త్వత్క-రమ్ము కలభకర మృద్వికీ ర్త కీ రత కా గడిగిపోయు 

ధర్మపథమును ది దొల(గని త్వత్పదమ్ము కలిని యమధర్మపదముల నిలువు సౌర! 

సీ. కనుగీటుటకునై నం గాని చక్క_6గరాని యనిమిషాంగనలంట యప్పరసలు 

ఆడుగు భక్వ కు(డుగామి యొడయండై ననునేమి ఫలమొసంగద యట కల్బతరుగణము 

గురుబుధుల్ కవులయ్యు నరజాతి కనులముకా జుక్కలై చనున(ట సురవికర 
కంట కూరుకులేని కష్టజీవనమున కంతమ్ము గనద(ట యమరజన్మ 

తే. రెప్పపాటులో వలపింతు రిప్ప6డకులు ఫలము లడుగుల నర్చించు పాడసములు 

గోరునకు బోలుదురు సురల్ వీరిలోన ననుచు నిం! పిండే యిటు భు 

సీ, అక్షిద్వయము గాంచనగు నీ కవుల నర్జి దానవారికి నడ్డు దవుల రెందు 

నిర్మలాక్షర కళానిధియౌట నేపొద్దు ప్పి రాజకళలు క్షయించ(బోవు 

మనుధర్మగతి యిందు మహిషస్ట గ్లమైలేమి సీశ్వరాగ్రహపాత మెపుడు గాదు 

అకలంక విబధశిష్యానీకయుతులౌట గురువు లెందును మౌఢ్యవిరతిగనరు 

తే. ఆల సుధర్మను మించి పీ యండ నిచట గవులు 

 పృడమి కవిచందంబుధగురు పూ 

శా. గీర్వాణాంధ) వచస్పరోవఠ అసత్ కీ9డామరాళందివీ 

సర వడ్జితో పము నీదు సొ మ్మె యప్ప తా + ది దన స్వాం కా 

రృిమూర్తి గాంచె సర్వద్దాడవంగ సికరజే. భూష 
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fri ఇర జోతన చ 

m అన్యా. బార్య శ్ర జో కో అర్య న్లో, న 

శరా౭గాంకుసకుకా దజబాంఎం అ రుబకొ బంటదొగా అయ్యం 
mw తి ow pe 

గ జ . మడమ కాం కొందాదుటల్ి 
నురిందొ కాంనము గాంచి సామజముగా నూహించి కొండాడుటల , 

క. Whe 

w అట 4 రు ie స హ్ జ అరల అం అలా వ ల అల్లా స 
హ్ LP ss కాపయ చుమహిాతా ససము కొ దగ నచ్చ (a) రలకా 

అట్ సమ 
రధ 9 మహదంబుధులన్ బరి షేచనమ్ముగా( 

కొన్న కవిజపూజ్యుల డగస్ఫు(డు డానుశెను వం 
' అష్! గీ 

స్తా 
త్ బె వ్ గనకాలిషి కుడయి యెంత ఎవి చిపింప(గా 

బల నెలా సతి గాలి సార్వభాము eu ఓ పృథీ wter gl ( నాథ me 

తే. ఆంధ్ర శృంగార నె షధా ద్యనుపమాన కావ్యఖని శాస్త్ర సాహిత్య గగనరంగ 
య 

నద్యుమణి విమతవాదిమదగజాటోప నివారక సృణి. 

క, నానాదేశ నృపాలాస్తానములజా సిరుల( దో(గి తానములాడెన్ 

డా నీతని శారద" యన శ్రీనాథుం డిట్లు వల్కు స్మితసంగతు(డె . 

శా. “పాండిత్యమ్ము ప పదమ్ము లంటి కొలువకా భావ(ప్రసూనమ్ములు కా 

గండూషింప మరంద మంజుల రసాఖాతమ్ములకా జాజిపూ 

ఏ తెనుంగువాణీ తలపై. దాల్బన్ నృపా: పోతనా 

కీతండు “వుదీయ భావుకు(డు ముఖ్యుం డాంధగ్రకొవ్యావవికా. 

క, కరముద్ జాచుట వహారునకె వెజచుటి అఘముల'కె కన్ను వయుట లన సుఠ 

దరకవితాంగనపయినే శిరమును వంచుటలు గుణవిశిష్షతకె నృపా : 

ఉ. ఆరయ సీతం డెంతం యు వయస్సున! విన్నయనంగ+ దోయ, బం 

మర్కవిత గాంచిన న మిన్న యనంగనో (పు మకా 

క ఏగుణాఢ్యు( డ6టంచు వింతకున్ 

లె నీవలె వగగిపీకికన్. 
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తుర్దాశ్వాసము 
ఖే 

రమ్ముల సామ్ముగా నుదధిరాయనిపటి రమాకుమారి తా 
ళు 

నమ్ముడువొ వ నంచు విన నక్క_జ జమె కనవచి*తిన్ లై 
ము 

చ, ఆనుటయు సింగభూపతి సమాదృతి నీగతి: దక్క “నార ము 

"యనుపమ ధీవిశేష సముదంచిత భవ్యకలా విలాసినీ 

ళో 

ఘనత నుతింప6గా( దరముగా దికంజా6 లన నాల్క-_రాదు తా 

నిను(డు (పతిచి( జేరంజను నేను పురోపవనిన్ జనకావలెన్, 

. కావున మీ రచటికి రా సేవించెద నింక నాకు సెలవిం" డనుచున్ 

భూవిభు(డు వెడలంబూనుట యావత్స9జ నిలిచ ముకుశితాంజలి (మొ క్క కా 

. రాజేందు9( డా హజారము వీడు ననునంత నగరు భేరీజయనాద మెసంగె. 
బట్టపు పేన్లు సంబర మా(పలేక తొండమునె త్తి వడి బృంహితములు సేసె 

మన్నెవారలును సామంతులు కా మంతులు "దళవాయిగమి సలాములు బ్ బొనర్నె 
'వందిమాగధుల కై వారసంగతజయ ధ్వానముల్ సన్మార్గతలము ముమై' గ ట్ 

. నిలువు టంగరెఖలు వల నృపుని మో9ల( బట్టు నెప్పెంపు తలవాల( బిణతిసలి A 

' 'యడుగులందు సమ్మాళిగ లిడ్తి నృపతికి వీవధము జూప్పచుకా జన న ఇత్పిధరులు, 

. తారుణ్యప్రభ తాండవింప ముఖపద్మ మ్మాను భృంగమ్ము లై 
బారు లీర్చిన నీలిమీసముల లేవల్ సింహగాంభీర్య సం 

భారమ్ముల్ వెదజల్లు వీక్షణములకా దా9ంశు ప వేష్టాఢ్యత ౯ 

ధీరోదా త్త మనోహరాకృతి సముద్దీపీంవ భూపాలు(డున్. 

_ వలిపప్పు కండువా భుజము పై నొక ప్రక్కన ౬ బాముకూసప్పుకా. 
" "దజకుల వేంల మేల్మి జరి దాపిన ముచ్చెల కాళ్ళదోతి పిం 

రూ 

. సోరణల ద్వారముల మూడనాదవమ్మ ఈ లనంగ _ననుపక్తి 

జల జలతారు నాట్యమును సల్ప మదేభవిలాసయానప్పం 
గలుములు కాళ్లుబట్టుకొ నంగా నవరోధము( జేరంటోవుచో ౯. 

. చారు నిష్కుటముఖ ద్వారానం జీరాడు తో(ప్పుతెరం గడ(ద్రోచె నొకతె 

బంగారు భృంగారముం గేలంగొని తేని యడుగులం గడిగి నీరద్దె నొక్కే 

భూపాల రూపరేఖా పాదఫాలమ్ము మించు దివ్వెల సురాళించె నొకతె 
రమణీయ సుమగుళుచ్చము రాయని కొనంగి పన్నీరముకా జిల్కె పడతియొకతె 

నసెచ్చట నుండునొ యామనిషియు ౨ నచ్చట టనె .శాను మ 
ల లొనర్చు సపర్యల( గన6 డా యెకిమి౬ డెడంద. కవివశమగుటల్. 
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. “తెనుగు కవిత్వమన్న6 దరితీపుగం జూచితి నిన్నినాళు లా 

తెనుంగు కవిత్వ 'మిటిత్టి తీపిగ 6 దోంచి శిరము? కాచితిన్ 

| లనల్బు అపూర్వ శిల్చు లే 

మ. జగజంపె మగమానికంబులును ఐదార్ కెంపులు న్నీలముల్ 

సాగసౌ ము _త్రియము ముల్ వః 

నగతో ( గూడి వెలుంగునటు తెను(గుల్ నానారుచుల్ రూప ముల్ 

నిగుడన్ దస రాద 'గూడి మడి కెంతే వింత గొల్పున్ భళీ: 

శా. ఆ వాగ్యశ్యత యాకళావిభవ మయ్యారే : జగద్వంద్య మా 

భావౌన్నత్యము పాండితీపటిమ దివ్యత్కల్పనాశ క్తి భా 

షావాల్లభ్యము 6 జాటు దీటుగలదే శా ప్రజ్ఞతన్ వీరలన్' 

"పేవింపం దగు భాగ్యమబ్బుట ఫలించెం బూర్వపుణ్యాఘముల్. 

క, ఈదిన మేమో ఘనవాగ్వాదము పేతు ననుకొనిన వాక్కు పెకలదీ 

మేదిని పొత్తము ముతోరాదుగడా దీవ్యదిహపర(ప్రకృతులతో. 

కే. నవరసంబుల చవులూర వివిధగతుల' గవిత గీర్వాణమటు లల్ల (గలదు తెలు(గు 

బాస స యవిపించినారు సెబాసు : వీరిలవి వయా 

ఉ. అంత నృపానుజీవి యొక. డాదరమొప్ప (గ నేగుదెంచి భూ 

కాంతుని యానతిన్ గవియుగమ్మును దోడ్కొౌవిపోయి రాజహ 

ర్యా కింతిక భాసురోవవసికొంతరసీమ మనోజ్ఞ మల్లికా 

కాంతసికుంజ వింవీత విలాసవితరై బి వేళ పెట్టిన నన్ . 

శే. చారు చంద' 9కాంతోప లా స్టగిత వేది మలి ల్లి కాశీతలచ్భాయ మంజుపీఠి 

లికి నుపవని కరిగె నృపుండు. 

కల సుభాసీమలై యుండి కవివృషభులు మోహనోద్యానళోభకు ముగ్గు లెరి. 

శ. లీలోద్యానవిరాజమాన తరువల్తీ కుంజవై విధ్య తో 

ఖా లోకన్న ఆతునాత విందములు మోదా ౦ఖోవిధి న్మన భూ 

లు వసీవామా నుధాన్వంది డో 
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చతురాశ్వానము 
షు 

క. వడివంక లేక యొడ్డుం బొడవున్ బొంకమ్ము గలు భూప్ప దొడలి ప్ప 
శ. 

కడి నిగ్గు తళతళల్ మ ఏ తడి దూశకుచు నంగరేకు మాటుం డా(ట కా. 

చ. వడిగొని పట్టుకుచ్చులను వంకలు జెపైడి నీలి ముంగురుల్ 
విడివడి పింజలై నిటల వీథిని గాలిని డేలియాడ (గా 

దడగొను నీలిమబ్బుతెర దా(గెడి యానెలబాలు మండలిం 

చెడి మొగ మొప్పవచ్చి కవి సింహులముకా దలవంచె వారునుకా. 

ఉ. “మృగ్యు(డు త్వాదృశాఢ్య కవిమిత9 చరితు6 డిలకా చిరాయురా 

రోగ్య జయోస్తు | భోజసమరూప | యటంచు వచింప జే(డు నా 

భాగ్యము పండె లకలిడి పారిర్థనచే సిన వచ్చువారె 

యోగ్యత లెన్న నెంతయు మహోన్నతముల్ సువినమ్మ నేం డనెకా 

తే. “కవులు మీరు నిరంకుశుల్లాన నేను సంశయింతు నా హృ 

నై న వచియింపరాదని యాగలేను. సిగ్గు విడంచేయు ర “రపదాద కీల మెందు 

క. రమణీయార్లపందమె సుమనో జాలంకృతులను ళోభిలు వాణిన్ 
® ర ఖు 

శమ యనక యిందు బిత్యక్షము సియ(గ విన్నవింతు క్షమియింపవలె 

4, ఆశువు కన్న భావమననాత్మక మెన కవిత్వమే సుధా 

పేశల మాధురిన్ శివణపేయసుఖమ్మునగూర్చు నర్పసం 

కాశ నదీ(ప్రవాహ జలగర్భమునకా లభియించునే గఖీ 

రాశయ డోలికా లహరి నాడు సరిత్సతి రత్నసంతతుర్ ? 

కే. అనుకొనితిగాని యది కల ల్లయయ్య నేడు దీవ్య కదాశుధాటి కా రోసడ్ Ex గూరు 

గొప్పలగు కావ్యకవితల గుప్పినారు మెప్పుగొనినారు నేనేమి చెప్పగలను 2 

క. క్షితితల పిత్యేకతయున్ బుతుగతి యను దేశకాల నియక స్థితుల ౯ 

మితిమించి పూచి కాచెడి లతలు౯ా దరుగుల్మములు+ జెలంగు వి వ్వవిలో. 

తే. నేను బగిత్యహా మివ్వనినే వసించి కావ్యలేఖనా వ్యాసంగ గతి నెజపుదు 

తాము రసయు క్ర సత్కావ్య సామఫణితి పల్క_(గోరుదు నుద్యాన భవ్యకోఖ.' 

క, అన విని (శ్రీనాథుం డా వనకోభ నొకింత. గాంచి భావించెడి భా 

వన నాశుగతి మధుర నిన్వనమొప్ప'( గవిత్వరీతి( వాడ (దొడంగేన్. 

శా. కాషాయాంబర శోభ నర్యముః 

"వేష స్వీక రణ టొ 

తియౌటచే భృంగభో గ్యమయె, 
వాం? తమ్ము సఫఅమొనర్క. 
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యూషారత్పము కన్ను మూపె. బకివా నార్వి౯ా గనంజాలమిన్ 
మం య చెల 

: లా దగా క్రి ఆరం దను య వ A rn ' 
"'ఘాషించెకా దివి దికీసంతరులు దిక్కుల్ మోము మాడ్చెక౯ా వెసకా. 111 

తో న. గో తో Cer స్ట _ 

మ. సెలరాజుకా వఠపింపంగా సురొనదికా నిరాడి చెంగావి దు 

pa ul ల pe, Pe comm, తజ pn | 

వంలువల్ దాలిచి మబ్బుక న్ని యః అధఠింం ద ప్ఫ(యగా( దారక్షొ 
Ge 

woe జ aR నా బ్లో కొ 4 ను*లగనకా గారలెడి నిల్వుటదముల. జూచు కా గన్ వల్ విపష్ప(గసన. ౨. 112 
Wi mn 

nf | ॥ క్లో ర్న శ త సీ. పచ్చందనమ్ము దీవ్యచ్చత9ముల? బూని మీనుము'పై వృక్షమ్ము లనెడి మిషగ 
+ సా 

ము దొళటి పం మవహాంబచము పె ధ్వజ మెత్తి ఘు ఘనపూగవృక్షమ్ము లను నెపమున ' 

జట ళ్ నారి 
EER గ ty జ మంచి తురాయి తల(దాళల్చె! దృణస స్యధామ మనగ ॥ ఇ) 

బిసరికల్ గగనమున్ బంధింపసాగను జారులతా నికుంజము అనంగ. 

విచ్చి విహరించి పూవాన విరియ(జల్లి వెడలిపోవు నేపూంటను దడలవోలె. 18 

పీ. కన వ్యూహాముల( బన్ని కంటిపాపల రెంటి బంధించెను గులావిపడ(తి యొకట'. 

జటపవతల్ చుక్క లె చూపెను లసన్మహి తేందిజాలాల మలై యొకటి 
శ్లో, పసిడి ముదలలో సువాననల్ సృష్టించె సేమంతికా నుమసోమ మొకట 

చు 

విచ్చుకత్తుల పొదుల్ విరిలోనం జూపించె. గేతకీపుప్పసంఘాత మొకటి 

కే. మధురసాభోగ " 'హెమకుంభములపై న నీలమణి పాలికల మూ(త గాలు నన 6౫౧6 

దమ్మి మొగలపై వా తుమ్మెదలును దిద్మినీ కుచచూచుకపరిభలు జిమ్ము. 114 fy Ce 

సీ. తాంబూల చర్వణ దంతసం క్రులతోడి దరహాస మొనరించు దాడిమమ్ము. 
ఆకుపచ్చని వన్నె కోక కొమ్మలయొడిన్ బండునా పసినిమ్మపండు బుడుత - . 
శిబి సిగ్గుపడ( గండజీల్చి పసిండి మేకా శుకమున కిడు త్యాగి చూత ఫలము 
రంభాధరామృతరసనీత నవనీత మలమె. బచ్చని పొట్ల మన:టిపండు 

శే. క మందాకిసీవారి సంగ్రహించి తల ధరింపంగ నెండ వానల నహించి స్వ ) 

మూడు కనుల మూసియు మీనములను గడ్డముల( బెనుచు నారికేళ సత్సల తపస్వి. 15 

చెయనట్టి ఘటము వేయని ' సున్నము పోయనట్టి మధుర తోయములగు . 
నాళికేర మనని రాలివడం బగు కొదవనటు పీయయం బొదిగె వెవ(ఃడొ.. .. ౬16 

ల G ద 

Eg 
మ త్ే fs (క 

as EE 
జ్ 

శ్ర, క అరవిందము వై లశోకము ము లరవిరి ఇ మల్సి యలు మావి యలరులు కలువల్ 

ఏరు[ప్రభావము మరిమరి తదు విప్పిచెపు మఅతు 6. 



వ్ తొలిమబ్బు తెర నుండి తిలకించు చుక్కలదొర. గాంచి కనుగీటు తొవపడంతి 

భిమరమ్ము మోవిపై బడి కోలంగను లజమూసి చొక్కెడి లమ్మిముదరాలు 
తీ(గల నుయాంల లూ(గు సమీరకుమూరుతో న పూవు మగువ మిన్న 

పికరాగ వినశయై న్వకరాగిముల సై గలను జేయ. జూతపల్లవకుమారి 
iy 

తే. పిియవసంత సమాగమవేళ యగుట వనవిలాసివి నూత్నయౌవన మనోజ 
మ 

శోభ పెనుపొంద. దీరైన సామ్ముబెట్టి వల పొలయరాగమాధురుల్ జిలుక నవ్వ; 

వ, ఇ_త్రెజంగున శుతిపర్యముగా మతికి నాహాదకరముగా ముఖకమల వినిరతమగు. 

క్, (శ్రీనాథ కావ్యమధురస పానోన్మ తాత్ము. డగుచు ( బార్జివు( డుండన్ 

దా నా పోతన నిజకావా శ్రనంద సుధారసమ్ము లతని కిటు లిడెన్. 

క. దళపుష్ప ఫలజలమ్ముల నలఘుమతిన్ విశ్వరూపి నర్చించుచు ని 

శృలవృ త్తి( బౌల్చు జన్మ సఫలత౯ా గనునంచు న ననుభవమ ము దెల్పు! దరుల్. 

ఉ, మానిత సూనసౌరభరమాకృ్ళత మారుతి యాహ్యయాన మ 

మాన సుమహ మోదకర మౌ ఖరిత ద్విజసామగాన మా 
ఎన లతావితానము నభీష్టఫలపరిద భూజరాజ సం 

చె న మహీన మివ్వన విధానము( గానము క్షోణి నెందునున్. 
అ 

ఈ 
(a 

మ. తలకిరిందుల్ తపమున్ బొనర్చ్భు నిటులీ ధాతీరి౯ దరు(వై వాత మే 

ఫలసిద్దికా మదిగోరియో వవనమున్ బానీయమున్ గోసి ని 

శ్చలచిత్తుంబలె నెండ వానల శర్తిమల్ స్వాంతంబునం దోర్చి (పా 

ణుల కర్పించును దత్సలమ్ము లివియేనో స తపోధె ధ్యయముల్ . 

మ. ఆలఘూర్మిన్వన భాసమాన మయి హంఫాందోశికాయానమై 
జలపూర్ణంబియి శీతలావిలసుఖన్పర్భాత్మకంబై కేశా 

'విలయంటై యతి నిర్మలంబయి మి మిల న్నీరేజగంధా ఢ్యమె 

కొల నొప్పెన్ బ ) మెట్రతో సమచతుషో గ్రాణాక్పతిన్ విస్పృతి౯. 

మ. క్ర ంహంవర్యవతో సుధాస్మిత లసత్కంజాన్య | వింబమ్ముకో 

ఖ్! ''జలదుత్తుం త్త హస్తములతో సంపుల్ల సీలోత ఎలా 

కులతో సాగతమిచ్చుడున్ దివి నిలక౯ా జూపించు దివా! కమృతం 

బులతో సు శ్రమొసంగుచున్ విబుధులన్ బూజించు కాసారముల్ | 
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ch 

Gos a 

Ee ఈ 

పోతన చరితము 

జలమగ్న ముకుళాంబుజాత సంఘాత మె పితిచిందితతి తెబపడ(గ నీట 

విమలాంగకము దుకై విరితెస్పయె తేల నాగుబామె మెడ నాట్యమాడ 
ag) pra లా 

ఆ ఎ ౯ నీదుచున్ మున్లి తేలుచు గెజకలందు నొక్క జలకణ మ్మేనియ నొ త్తనట్లు 
fh 

వచ్చి దరి(జేరు సంసారవనధిలోన నంటియంటక మనెడు (బహ్మణ్యు నట్లు. 127 

= వానన యెంతయున న్న నిజవ వర్షము లెట్టివియెన గింందు న 

గాంసనమ మందు? (గ్రాలియు ముదాకృతి నవ్వుచునుండి రెండునా 

శీను ముజాతి జన్మ ధరి యితీ9 సమర్చల నేల వాలు నౌ స్ 

రా: సురరాజి వీవివి శిరమ్మున( దాల్చుట పూజ్యతన్ గనున్. 128 

పికసంఘమ్ములు వేణునాద విలసత్చీయూష కే పయమ్ము లో 

పికతోం బించు( ది)సూ ానముల్ పరితిధలా పేక్షన్ వివర్ణించి హో 

చకరామోద మరు తరంగముల జేతస్పంహతిన్ ముంచు న 
అ! 

మ్మకప్పన్ క్ వీసల మంచు నేల కవి నిర్మర్యాదతన్ సత్క్బృతిన్ . 129 

| ఇన్నితరాలనుండి రచియించిన యీావనకావ్య గర్భమం 

దెన్నివ నంతశోభో రిగురెక్తుచు నవ్వుల ల నాట్యమాడెనో 

కన్నుల నజరిదిందువులు 7 గార్చుచు నాకులపాటుతోడ ని 

టైన్ని గతించెనో శిశిరవృ త్తము లెవ్వ. డెబుంగువా( డిలన్. 130 

వ. ఆని యనకిదూరంబున మినుముట్టు వెభవమ్ముల తులదూగు విశాలరసాలముం గాంచి. [81 

ప్రీ పైకింజూడ నొ కెంత బచ్చపచ్చగనుంట. ననిలుండు నుయ్యెలల నిడి యూ (ప్ప 

తే. 

క్ర 

వ. 

బితిదిన మ్మింతింత( బై కివచ్చుట. గాంచి జడిపి యావీడకున్ జన (డు రవియు 

నొరుల పీడంబడి యుండకుండుటవ న్లి నాత్మాభివృద్ది యే రాయలేరు 

రక్షింపుమని మహీకుక్షిలో( దలనిడన్ దనజీవన మ్మది ధారవోయు 

ధవికు డీరీతి లౌకికాదరము( బొందు. జకతిని గని లోక మిబ్బంగి భయము.జెందు 
దె న్యరహితున కఖివృద్ది తప్పు దెందు ధాత్రి యొక (డె పాలించు వీదజమ నెందు. 182 

'ఆమచుకా భూరుహా నివహ మ్మనుదిత జీవిత రహస్య మామూలా([గ 

మ్మనుభూతి, బొంది సకలము కనులకు. దిషిత్యక్షపజచు (గాదె నృపాలా 1 క్రీ 

అని యీగకి పోతన నిజకవిత్వ పవితి గాం గయ రుల బవ తాం వజేయ టియు. 1 84 

పం. విందొసంగెడి tae అత జ అరు సయ జల. సనా వ... 



చతురాశ్వానము 
షా 

చ, 

డ్, 

జలజల పూలురాలి నటు చల్లని వె మెల్లస్ పిల్లతెమ్మెరల్ 
నన భూ 

తెలతెలవాజి వీచినటు తియ్యని కమ్మని పాలమే:గడల్ 

తొలితొలి తోడువిచ్చినటు తోరపు సిగున ముగ కనొవల్ 
| fy యి మ 

వలపుల. జిమ్మునట్లు చెలువ మ్మొలికించు భవత్క_ విత్వముల్ . 

పూలను మల్లికాలతకు మూలములందు నుషీరజాతికి ౯ 

వాలెము నాకులందు మరువమ్ముకు దారువునకా బటీర వృ 

కొళికి సౌరభ మ్మొలయు. గాని భవత. వితాలతాంగన కా 

గా9లు పరీమళమ్ములు సుఖ(ప్రదమై సకలాంగకమ్ములన్. 

ఈగతి సింగభూపతి కవీశ్వర కావ్య కలావిలాసమున్ 

ధీగరిమమ్ము మీజు వినుతింప నుదాస్టితు. డొండుజేని పా 
ర్భా్వాగతు(డై వినమ వదనాంచితు పండై. శ్ర భదరనారమై 

వేగరి యేగుదెంచె నని విన్నపముం బొనరి నంతనే. 

వాని (బ్ర వేశ పెట్టుమి యవశళ్యముగా నని యాజ్ఞయిచ్చె భూ 

జానియు ద్వాస్టితుండు నృపశాసన మొదల: దాళ్చినట్లు న 

మా9ననుడయ్యె చి త్తమని యచ్చొాటు. జెచ్చెరవీడె సత్కవుల్ 

తోనె యనుజ్ఞవేడిరి పదోషవిధుల్ నెరవేర్చ గోరుచు౯. 

కవు లేగుటయుం బిణిధియు సవినయగతి నేగుడెంచి జనపతికి “జయీ 

భవ” యనుచు మొక్కి. జనపద వివిధ రహస్యముల సిందు వివరింతుననకా. 

అంత నమ్మహీపాలుండు. 

హీతమతివి రాజనీతి సుచతురుండవు సత; గై విత సాహిత్యక ళా 

యతుండవు వినయ వివేక నిరతుడవు త్వాదృకుండు |ప్రణిధిరాణిం గలఃడే ౪ 

అన్ని విధముల వీవు మా .కాంతరంగికు (డవు విశ్వసవీయ చారు (డవు మాదు 

రాజ్యభృత్యులలోన. బురాతను.డవు వార్త లేమి తెచ్చితి” వన వార్తికుండు. 

వ. వినయవినత మస్తకుండై . 

చో ప్రభువులు చీ త్తగింవవలె వల్తియ పల్లి? యిల్లు విల్లును 

సభ సభ జుట్టివత్తు భువి 'సర్వదిశల్ ర్ చరియింతు 

న్నిభ సుమగా(్రి యొక్క_తె యనిందిత చందంవిభాన్య యో రు దా 

మిభవరయానసంపదల చెందును ముం దరుడెంతు రిన్నుడిన్.. . 
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వోతన చరి ఈము 

ఆల కళావివయు దొషాకరుండె యుంట దివియంది కొని యీ భువిని లేదు 
మం 

కొషధమ్ములు లమ దివియండి కాని యీ భువిని లేదు 

శ. రాడా పక్షపాతమున వికరాజికెనన బొ పొసంగు దివయందె కాని ని యిబ్బువిని గాదు. . 

తనరు ఘనజవనము విరాధారవ్య త్తి ననిన డివియండె కొని యా యవనిః గాడు. 1486 

కే. అనుచు నేలినవారి రాజ్యమ్మునందు నన్నవస్త్రముల్ చదువు సంధ్యలు సమృద్ది 

నరల౭గా ననామయతను( బర(గుదుండు నవిలజనమని వల్కె చందద్రాస్య తాను. 147 

, అంత నో వె వెలడీ ? మీ రవ్వరని (పళ్ని అంప. : = _ "148 

హాచకపాణిపద్మముల నాడెడి (శ్రీని ప్రజానురాగముకా 

కిసరూసతను( దో (చెడి వాణిని త్యాగపాణీయౌ 

 సింగమయ తేనికి నే దొరసాని నంచు. డా 

యె నా కనులకున్ దమ కీరితిరాణి భూవరా : థి 

an 

చ. ప్రజలకు తల్లి ప ండిళుల పాలిటి కల్పకవల్లి కర్షక 

(వజమును శ్రీల సౌఖ్యముల రంజిల(జే సెడి పారివె 

నిజమును స్యాయము న్మనుచు నీదగు కీ ర్థిరమామతల్లి తా 
నుజనులచేక( బూజగొని చ చొక్కెడి విశ్వామునందు నేందునున్. 0 

క. గిరికుచతటి ఘననీలాంబర మొరయుచు మెజయ పసిండిభాగ్యము గురియన్. 
వర సస్యశ్యామల సుందరగాతి ధరితి వప్పవు ధరియించె ననకా. | 151 

వ, అద్వితీయ సుందరియగు చా ద్వితీయనుందరి నన్హాంచి దరహసితసుందర వదనార 

విందయె. "152 

ప్, . ఆదిశేషండు విద్యాచే శ్ర క్త కాని ప9కటించు రెండు నాలుకల తనము 

అహిరాజు తలందాల్చి ౮ యలరించునే కాని యొక క(పక్క గరళమ్ము నొలుకవోయు.. 

పేర పాంవతే. డిరవొందునే కాని దిక్కరిపాయ మర్పించుచుండు. 
ర! చెలగు నీకండు గాని పారిణభక్షణపృ త్రి తిం దిర(గుచుండు 

తే సతము కౌటిల్యగతి( దానె సంచరించు. దనరు నెందు 6 రంధ్రా 

నందులకె వావి వీడి న్ సింగావనీండ్ర వలచియుంటి ఫ్ర 

న్వేష. తత్పరతను.. సో 

] సతినవి పలికె నధిపు _. _ 168 

స్ iy 
1. స. 2 య... క. 
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ఖ్ Hig fh hg 
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ఉ. “జగతి జనమ్ము అెప్ప తన చాటునకుం దను. గూర్చి గొప్పగా! 
మ ఘం 

బొగడెడి వాగ్విలాన మడెపో నిజమెగ పొగడ యడియే 

తగినటు లాత్మత్భృ"ప్రి పి నిశి తను? నెడ 
Rl ఫీ 

అ సలి, అద్య “రి శల ల్లో దగపడు మేని సీడవళలె నః య్యది నామము గంటియుం డిలకా, 

ER , మును (శ్రీరాఘవు నంతవా(డును జనామోద 

. సన విర్మాణమొనర్చె నెయ్యెడం (బజా సంక్షేమమే కోరు రా 
జూునకై చారుముఖమ్మునంటు శివజాక్షుల్ చారుకర్తాక్షులై 

భునసాహాయ్యమొనర్చు. నాలక మహత్క_ రవ్య నిర్వాహత కా. 

ఆ. ఇనుని కొంటు ముందె చనుచెంచి జగతిని: గాంచి యతని ముం, 

వేగుంజుక్కు కరణి వేగులవాండును. గనుల విప వ (జేయు మ మనుజ విభుని. 

ఉ. కౌపున వేగువా(డు తన కన్నది విన్నది యన్నదువ్నటల్ 

భూవిభుచెంత నంతయును6 బొందిక( జెప్పంగ నొప్పు 

గేవల నిందయంచు మదికి నృమయొనని దాని మానసే. 

తావ .నసహ్యామంచు నగదమ్ము నొసంగని వెజ్జా లాప్పు లే? 

a el 

ళు 
ణి 

చ. ఆనుట యథార్హవర్డుండు సమాదరబుద్ది మహీందు9 వాక్యముల్ 

విని “ప్రభు క ర్తి  కౌముదుల వీ9లె సీ రిత మోంధకార మో 

యనఘ | త్వదీయ సే వకున కా భయ మేటికి గాంజ దుర్వనిన్ , 

ఘనతులసీప పిరోహమును? గంటీని యచ్చెరుగొంటి న్ నొక్కట క. 

చ. నరవర : నిన్న రేయి రఘు నాయక సుందర మందిరాంగణా 

వరణ కవాటకంఠమున వ ర్తి లు చారు శిలా వితర్తికో 

"పరి వసియించియుంటి హరిపార్శ వ్రగుహస్పిత చేవదాసి ముం 

దిరువురు త్రీలు( జేరి వచియించుచునుండగ వింటి శ్రోద్దమె. 

గీ, వాలకము( గాంచ వారలు వారకాంత లనుచు ననుమాన మొదవె వయస్సు గాంచ 
 నుభయులుం దలివిడ్త లె యుందురనుచు దోంచె నిజమయ్య వారి గ్టోరణ్, నది. 

క. జనపాల ! వారి నిరువురః జనసియనం దనరు వృద్ద సాటిగ జికతో: 

. దనకూతును( జూప్పచు నిట్లనదొడంగె విచారవిలసితానన యగుచున్. 

క. ఇది జన్మించుట నాదొక. యదృష్ట మనుకొంటి నూర నలరెడి వేశ్యా. 

_మదిరేక్షణల కహదూప్రరమైన కీ సివి. గాంచి వారందు రిటుల్. 
ళీ 

| i OR, | bags | 3 i. ar i ని! rm, fog ల! అధ DET ఫట ఖత we ry ys స iy Dr Hg శ గ్ యం. | త స AY నషం స మ్ 1. ౯0 i hls af సత స తిల చ. టై ji i 
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ఇ యించుక పె[ట నవవించుకొనియెనా పె (డి వెండియు నింట బంతులాడు 
కక వూ 

యా... 

జా 

పూ(బో(డి పొలయల్క బొమముడుర్ గూర్చెనా యెట్టి 5 (శ్రీమంతముం గట్టువడును 

బౌరః యందాలప్పట్లి సీ యను (గు (బట్టి కళలకుం జెట్టినదిే పేరు కడమ మేము 

దిగదుడుపు కోక్క_బకురావ ము దీనిముందు దివ్విటీకింద వెలుగాజు దీపములము 164 

రామభక్తు డై హానుమ(డు రా6 డదేల మారభ క్తుండై తలకి9ందు మాజిపోండె 

రామ యను ) కబమున కెందు రమణి యంచు నర్థము వచింప(డే కకునంతవా(డు ? 185 
ఓ 

అనుచు కులమువా రిట్లు నోరజుగ దీని. బొగడ నేను స్వర్హ స్వప్న ములను. గంటి 

ననుకొనిన డెల్ల ( దలకిగిందులయ్యె నిప్పుడు పదిగ నగువారిమును వాజివడుటలయ్యె, 166 

పేరు పితిష్టలుంగల కుబేరులు రులు వచ్చి మెచ్చి బం. 

గారము నిల్వునంబొదుగ (గా(గల మంచును యావదా స్తీ స్ 

పేరిట జేయువార మని వేలకు వేలును గు9మ్మరించినన్ 
హారతులిచ్చినన్ బియిస నంటదు ముట్టదు వారి( జూడదే ! 167 

మేళముబోవుద మే యీ వేశం గోటీశునింట (6 బెండ్రి యటన్న ౯ 

గాకుల వె వేళు లం దిడి దితిచూలినను నసేమి యొక్క మాటయు వినదే : i 168 

= చదువుల సరస్వతివి యా మదనునిరతి వీవు నవ్విమాటాడిన సం 

పదలన్ని వద్దువద్దనC దిదముల( బడి రావే పొదముపదయనియన (గక. 169 
ఓ 

 “ధనప్పుం బేరనిననె యింధనమై నిలువెల్ల మండు( దను విక నేలా. 
పఏినిపించెద వామాటలు మును నిలువకు  పొ'మ్మటంచు మోమటు తి9ప్పు క. 170 

. వెలయాలున కెవ్వేళను గులసతిధర్మములు తడవ(గూడునె యనుచో 
నులుకదు పలుకదు కందమ్ముల నకుంలు గార్చు (వాలు మో మెత దింకకా, క్షే/1. 

తాలుచు( దీవచేడియల తావులపో9వులు తేనెసోన లై 
నాలుగునాళు లందముగ ౩3 నవ్వుచు రాలెడి పూలు యౌవన 

శ్రీ లివి యేరికేని( గయి సేయుము లాగు విరర్షకమ్ముగా : 
గట్టిన య యౌవనపారభమ్మనన్. mn కాలమరుత్తు నీ మడుష 

నుర్ధాలంకారమ్ములు క్షీరము లేను కాంక్షించునవో 
సారన్వతాక్షరాల కారము లీరేండు గూరు ఎ భును( డెవ్వం డను౯. ర 



చతుర 
eq] 

శ్వాసము 

శేకిలో నొక తోంకయీకయై పురి వన్నె వెన్నుని తలనెక్కి_ వెలుంగ లేదె 
కీటనిర్లక తంతుకూట పీతాందిర మల చకి 

శే, అనురవంశసంజాతు (డౌ నిసుఃగు నెందు నాత్మపదభకు ( డంచు హృదంతరమున 

నరయు సర్వజ్ఞా( డొక సింగమగుచు వచ్చి రక్షపయండె ? నాస్వామి రాయ? యనును. 

గ, లక్షపతినై న వట్టి నిరక్షరాస్యు( జీళం డని తేనెలో పి(గరీతిం దీసి 

వేయ లౌకిక మెజు(గదు స్వీయదృష్టి నలరు విద్వాంసు నృపః బెండ్రియాడుదునను.176 

గీ, ఇంత విద్దె వచ్చి యెందు కక్క_జరా దిదొక్క_నాడు రంగ మెక్కు దనుచు 

జాతివార లెల్ల ( జాటుకు శేబుకుం బరిహసింతుి 9 వట్టి పిజికి దనుచు. [77 

ఉ. అంతనె కూ(తు( గాంచి యిటులాడె గృహంపునెలంత యెందు నీ 

వింతయె కానరాదు కులవ్మ త్తి. దొలంగి చెలంగుమాతి మో 

కాంత కులాంగనాయశము. గాంచుడె రోవెలఃదిం జనించి మే 

ల్కాంతులనీను రత్నమయి గాగిలునె సానలదీరుకాచముల్ . 178 

చ. చలువల( బంచి పాల్లురియు చక్కని చిక్కని మోముగోముకున్ 

శిల కర(గున్ లత న్వెతల చిక్కుల ల ను9ంక్కంగంేయు హోౌన్ను మే 

ల్కళ ననలీను మేను. కెలికల్వల చెల్వము నేలు మీలుమ 

న్వల( బడిపోవు సీ బెళుకువన్నెల చిన్నెల కన్నుసన్నలకా. 179 

ఉ. అందు మెచ్చ సత్క్మళల నందియ వేసిననేని రంభకే 

నందని యందమున్నను పయస్పయి పొంగు వయస్సుగల్లనే 

నందల మెక్కి యా(డెడి మహ త్రరమైన యదృష్ట మబ్బడే 

_ నందని మా9విపండు ను! డజ్లులు సాచంగ వేల నర్తకీ బె 

చ. చెలియ : నరేందిదర్శనము చేకురుకే కడు దుర్హభమ్ము వీ 

తల(చినయప్పు డొ క్కైడల తానది చేకుజెనన్న "తేవితో 

పలుక(గ వేళజిక్క దొకపాటున( జిక్కిన పెక్కు_కార్య మ 

గ్నులు నృపు లౌర చిల్క_పలుకుల్ చెవికెక్కు_నె తూర్యఢె ఘాషలకా ? 181 

గి. ఎందరో సుందరులు వారి కేమి కొదువ అందులో నీవొకతె వెవ్వ రడుగువారు 

కడుపునిండిన హరికంట( గమ్మమావిఫలము గానబడిన నేమి ఫలము చెలువ ? 182 

క. వలజేని వలను బడి నిన్వలచు నృపుం -డనిన నమ్మవలనుసడదు క్ర . 

వల మతని యేను మది తీవల(. జిక్కిన మావిగున్నవలె నిలచునొకో. 183 



పోతన చరితము 

చు దంతాకృతుల్.. శేరి! 

సీ, అడుగుమోసక భూమి నరుగుచుందువుగాని యడుగక యెచ్చటి కరుగరాదు 

నతము ల్ఫూషలు నిధులు గాంచెదు గాని నేతాల వేజొకని. గనంజనదు 

ఆవహోరళవగాల నలరారెదవు గాని యవరోధ మొలయక యలర(జనదు 

భోగభాగ్యమ్ముల. బొరలుచుందువు గాని భోగభాగ్యమ్ముల. బొరల(జనదు 

గీ. కన్నులున్నను జగమును( గాంచుటకును నడుగులున్నను భూమిపై నడచుటకును. _ 
వీలొ 'సంగని రాజసాధాలలోని ది9దుకుకై. చచ్చిపః డియుండు బ్రదుకు బ్రదుకె. 185 

గీ, కొవన రని చెల్వుకాని ధనదు వలచి వలపించి బులిపించి వలయు సొమ్ము. 

బాయ ముడుగువెన్కు కుడిచి కూర్చుండి కాలమ్ము గడపవచ్చు. లప్రా 

చ. అనవుడు దేవదాసి. గని య త్తరుణీమణి పల్కు నిట్టులో 

వనరుహానేత నావి కలువ ల్వితిఖించెడి కన్నులంచు నా 
ననమున చంద9కాం ంతకళ నాట్య మొనర్చునటంచు మేను తీ. . = 

వెను దలపించునంచు నను వేరొక పూరుము6 గోరుమందు వే. కేరి? 

పీ. హిమకర కరస్పర్శచే. జమరించు  చందుజా ఖద్యోతమును గాంచి కరంగంగలదె. 

ఓషదీపతి( గాంచి యుప్పొంగు కొ9౦దీవ యంచను గని పులకించ6గఅదె 

కుముదబాం ధవ దర్శనమున నవ్వెడి కల్వ చంచలం గాంచి హనించ(గలదె' 

వరసుధాకరరుచు ల్మరగు చకోరమ్ము కరదీపికాకాంతి కరంగంగలదె =... ల 

గీ. చందగకా ంతాననయు లతాచ చారుగా(త్రి కువలయదళాక్షి మృదుల చకోరహృదయ 
'రాజదర్శనస్పర్శనర క్తి లేమి కరగి పులకించి తులకించి కాంచి నగునె; 188 

ఊఉ. అందని మాగినటంచు నెద యందు నిరాశల గుంది నిస్పృహల్ . 

జెంది మహీరుహమ్ము దరింజేరుట మానుకొనంగవచ్చునే = 
_పొందుగ కాలె వై చిః నను బూర్జబలమ్మున గాలి వీచినకా 

"ముందర వచ్చి రౌలివడు మోదగతి న్ఫుజియింపగా (బడు క, 8 

క, కలవాడై నం జాలనె చెలువుండు రసికుండుగామి జీవిత మేలా . 

 చెైలువలు కటవలు సరసుల చలువ వలన నిలువగలుగు జలజదళాక్షీ : “C10 

. కళలకు శ్రీని మేల్వయసు గల్లినవాని ధనంపుజే ప 
Ni సాలా చెలికాని సంతత సుఖమ్ముల కిమ్మగు రాజధాని నిం. 

చుల విలుకావి(బోని వరసుందరు సింగనభూమిజావి' నే -" 



గీ, పదదాననకొ గు గూడు నుఖము కొన్న రాజు. గూడు ఏ కష్టమై గౌరవకరమ్ము 

ఆ. అనెడి తనయ నుడులు జనయిత్రి విని జూన వెడిదాన (పేమ గుడి డెందు 
ద “ద 

రాజు కల్మషాంతరంగమ్మునకు నదమేల విను మటంచు నిటు వచించు 
(a 

సె. అమృత మొల్కించు దేవా వావతారం బన్న ఆల నిశచరవృత్తి తిం జెలగుదుండు 

చల్లని ప భువు దర్శన మొన ర్రమబన్న సరి దర్శనము మాసమరుగ ఖ్ నొనయ 

శీతలకరసమా శేష మొ్యొసంగునన్న కఠినుండె విరహులం గష 
య లం వూ జప 

తన వారి నిధుల వర్ణనము గోరునటన్న? దమ్ములపె నరిత్వమ్ము జూప్ప 

గీ. అందగారాని చుక్కల నాడుచుండు నకిల జగముల కదికారి యె చరించు 

విశ్వసింప(డు ఛాయకు. న్వెఅచుకొనును చంచలు(డు రా జతని న నమ్ము జడులు గలరె ? 

చ. గురువునకేని [దోహ మొనంగూర్చుటకై మనమం దొకింతయు కా 

వెబఐవ(డు రాజు రాజ్యపదవీ మదమత్తు(డు వాని గొల్బుటల్ 

పరవశవృ త్తి తిగాదె సుఖపంజరబద్ధ శుకస్వరు హైప వె 

యరు 'సెటుజెవ్చు స్వు నటులాడవ లె న్మజణి మా యపల్క_క ౯. 

గ్లీ, సరసభృంగసంగతి నున్న విరిపడంతి దేవతా సేవ కర్షమై తేజరిలదొ 

- దేవదాసిగా( బేరొంది దీ పిజెంద( బరువు మాలిన దెబ్పయ్యె. బడుపు(గ తె? 

em . దీనయౌ నొకని స్వాధీనయై యుండదు సతత సువాసినీస్టితి. జెలంగు 

కులబయోౌ నాత్మీయకులబహిష్కుత కాదు వంశ మర్యాదకు వన్నెంగూర్ప్చు. 

ఆబలయోౌ నరుని దేహబలా ప్రి నోడదు చిలిపినవ్వుల( బరాజితు నొనర్చు 

 నభయలజ్ఞాస్యయౌ సభల నిందితయెగా దాటపాటల సమాజాదృతి గొను 

గీ, సురలచే స్వర్గమందు నాదరముజెందు కుభములకు ముందు భూపాల నభలయంచు 

 హరిహరాదుల కనువిందు యజ్యపొందు సొనిదాని మించెడి దొరసాని గలదె , 

గీ. దర్శనమున మ త్తెక్కించు తరుణనుదిర స్పర్శలేక వేధించెడి స్మరశరమ్ము 

సకల బుతువుల నలరు వసంతలక్ష్మి పవలురే ల్వెలు చంద్భిబించిమ్ము వేళ్య. 

క, కొవున నాపలుకులు వివి భూవిభునే వలతుననెడి మూఢ మతమ్ముకా - 

బోవిడిచి స్వకులవృ త తిని సేవించి యశమ్ముగాంచి చెల(గుమి తనయా : 

మ. అనిపల్క న్హనయిత్రి కిట్టులను దీవ్రాసహ్యభావస్ఫురా . 

ననయై యాత్మజ కర్ణ శర్యమల నింద్యమ్ముల్ కపాహీనముల్ 
వినగాలేను. త వదిల ఏభాషణలు. దెది వాలు కటో!.. = 

"ధనముల్ త లె వినంబు వేయ నన? బగీత్యక్షమ్ము లిజాతినె... -.' 
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మునుజన్మమ్ముల సేయరాని దురితమ్ము శ్రలేసి నీ 

చిన తత్చాపఫలమ్ములం గుడువ (గా ( చేకూళె రె నీజన్మ వ్యా 

ధుని ముం డేగి యహింస మానవున కెందు న్నే) షధర్మమ్మనన్ 

వినునే లోభిమనమ్ము లూసరము లుర్వీ యం. 

శా 

చ, 

గ్. 

సీ నురనామమూని 

గ 

గి. 

ధనతృజ్డా ందులకు న. wr పహరా 

ధన మెనటి మనము 
మ ఈ 

గానబడునే తనూ శ్రలమే సర్వము కా. 

వాటి 
థి మహ ''పేమల డాయుచుకా దను నుమన శ్రీ లర 

దేహంచై తనుఃగూడ: దా నటువలెకా దేహ మె 

లోహాంబందున మోహమందు నెద యాలోచించు 
అనీ ల ణో pO ry ral సు దహోకారము6( బూను లోవా మన నెంతే మె తని క తియో, 

న కో 2 

ఎద ననురాగ మా విటుపయి న్మనునండు) విడెంపు(జెల్మితో 

పెదవుల పె నమాతి మగుపించును రాగము గాన మెతింతో జా మ్ 
నుదయముజెంచు నెందు సరసో,క్తుల సన్న నికూనరాగమా 

ఎద నలుమూలల న్వెదక నింతకు రాగమె లేదు పేరుకున్. 

అంతరంగ పవిత్రత కంద నట్టి పాత ర ్రో నుండు మలినజీవనము తాను 

దేవతార్చన మొనరించు. తీర్హమెన( గో9లువారికి గీడు. జేకూర్చదొకొ. : వైషు | | 

యసురకృత్యముల రే(పి సేవించువారిని. జెరుపుచుండు 
చనుచుండ నెవరేని గముచుండిరో యవి చోరునివలె గొంది 'దూరుచుండు 
అతినీచపాత్రయై యాకర్షణ మొనర్చి సాంకర్యమునకు నాస్తాన మగును 

నిస్పారమగునట్టి వీరకం వ. బలుచన యగుచును మితిమీరి యెగసియాడు 

స్యాదురూపాన వ నననదన మంటి (ప్రమదడోలల( దేల్చుచు శ్రమల ముంచి 

చరితము 

201 

202 

203 

204 

206 

కలుగు సర్వస్వమును వెలి(గ్రిక్క(జేయ మధుఘట మ్మెందునేవి సమ్యాన్యమగునె శ. 

బ్ అ వ పీతాంబరము దాల్చు వేశ్యకం'చె పె దినె మఠం జరిండెడి. దొడ్డిపసులు మేలు 
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య్ 

బా 
స 

మట్టియంటును కుమ్మరిమనికి జేర పసిండియంటునె కమసాలివసతి కే(గ ? 209 

అలో టు నా తాన్యా 4 అల్లో చ్చి ప్పకున్నను నరుదెంచు జెడుగుణములు పటి బోధింప సుగుణము ల్బటువడవు 

ఆవు 

నాసరస గద్దియంగల భూసురు6 డిడిగాంచి మోదహా 

క, *“వెలవెల(దుల జన్మించెడి పొలతియె యుమ్మెతల తులసిమొక్క_ విధమునన్ 
ఈ 5 క్ గ. ల బ్ లో ర్ 1 

మొలచెను స్రిరత్నం దుమ్మ_లాదపి' యటంచు దాని సుతియించె నృవా | 211 
| వా 

శే, అద్విజుం డిప్ప మీదరి కరు(గు(డెంచి చనెడి యిరువురిలోన బోతనసమాఖ్య 
బర(గువా(డు (శ్రీజానకీపతివి రేయి దర్శనమొనర్చ వచ్చె నాస్టానమునకు.” 212 

తే. అనుచు వేగరి పల్కు నేమనుకొనియెనొ భూవిభునిమోవి చిజబునవ్వుపూలు గురిసె 

స్మితసుమాల నామోచమారుతము విరిసె. జడల? దారకాపిణయిని శశివిం దరిసె. 218 

. వనభువి వీడి జే(డు పరివారసమేతము రాజమందిర 

మ్మునం జనె( జౌతిచందురి (డు నభోగతి వీడెను న ర్తకేమన 
మ్మున విరహాంధత ల్పెనంగె భూస్తలి( జీకటు లావరించె బా 
ప్పనికర మోడ్చె భోగిని యివమ్ము (స్రవించె దిశాముఖమ్ముల ౯. 214 

శ 

గి. తరుణీమం బేగ నెంతయు నరసి విరియ వనితకురు లస్నియును( దెల్లవాజె నన 

ఇరులు దిశలందు హిమగతి కురిసి కురిసి కరగిపోవు మేఘమ్మయి తరలసాగ. 216 

గి. చీశకటింటికి తొలినంధ్య చిచ్చుపెటె తిప్పకణమ్ములై కరఃగను తారకాళి 

పూత మెజు(గారు ముకురాల( బోలి దిశలు వింతచెలువమ్ము దిడైను విశ్వసతికి. 216 

తే. ఆల యుషస్సమ తెరపట మవలినుండి కమలబాంధవు( డత్యంతకాంక్ష మెయివి 

మంచుముత్యాల తల(బాగిలు ముంచి పోపె సిగ్గుమై పద్మిని యుదరస్మితము గురియ « 217 

స్త అబ్డు మోడిచి పొదు(గంది నాకుచు నిల్చి యంభారవళి లేంగటావు లజచు( 

దలవె న్మొగిడ్చి రెక్కల డా(చి కన్మల్పు ఖగతతుల్ కొమల నెగయుచు గూయు+ 

దమపై న గప్పిన తల్లి రెక్క లమధ్య( దలలె త్తి పిట్టపిల్లలవి యజచు 

గా ర్కెడి పుంజు కోయని మెడసాచి కూయసాగు. 

పు డడరి సిగము దూలెడిగతి నూగు జెట్లి గుంప్ప 
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చ, నగరికి వొ(కిటన్. డణధణఢధంని (మాలి cera గార మా గధుల్ 

ఫొగడుచు “రావు సింగన్నప భూషణ గండరగండ వె వెరిమ 
ఈం ల 

గం బం గమ న్ అరం క్యా ల్యాల్సు అల్ రమహోదథ ! on 
తగజ స్నుకసరి ! సుర్ బతౌంణంత్రొ ధి! యుదా 

br సల్ల న 5 కగుణ సురదుిమా; బహుపరా కని పొడిరి సుపంభాతముల . 

ఉ. అంతె కాలూముల చెజుపి యంఘు ల పాదుక లూని జేండు శు 

దకు* వరివావనము( గాంచుచు హూ ససంజలన్ 
ius న్ a 

గూరుచొనంగ. బంచి కవికోటికి నౌొదల వంచి మొక్కి ద 

రాలును దీర్చి కూర్నొనియ బంగరుసింగపు గచద్దెపెన సిం 

&. వాదిని Ged ల్ 

గార్ శామరా లుభయకక్ష గల నాడ యగ రాజహంసలై . 
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శ్రంటై న ధనమ్ము సత్కళ యొకండే యంచు గీర్వాణ సా సొ 

హిత్యాభ్యాసము గానశాస్త్ర పటిమల్ హృద్యాం(ధ వాగ్వళ్య పాం 

_డీత్యంబుకా జయడేవ గేయ సుమవాటీ చారు సంచారకృ 

న్నృత్యోపేత మనో హరాభినయముల్ నేర్చించితిన్ దీనికిన్, 

కప ప్రజలు గా వీ పలుకులు విజ్ఞాలకే తెలియు విద్దె విలువ యనిన స 

ర్వజ్ఞాలు మీ ముందజ నీ యజ్ఞ యిటుల( దెల్పుటన మహో సాహాసమౌ. 

హోతన చరితము 

220 

222 

223 

తే, కాని తెలిపిన( సువ కీ కళల యందు నెది మనమ్మున కత్యంత మిష్టమగునొ on 

యా క కాపంిదర్శనము న కౌజ్ఞ యిడెద రను దెల్చితి దాసి క్షమార్హ” యచిన. 

తే. తనమ గూర్చి చెప్పెడి తన తల్లి పెనం జాలులెమ్మని బొమముడుల్ |గ్రాల విసిగి. 
227 దృగ్యుగళి కాందికీక మె చె దినసల( బఐర్వ సిగ్గున సవరుచును దన చెంగు కొంగు. 

226 

కే. “ఇల గోపా; నకుల కెందు. గలుగు. బితిభ చేనిలోన( దన్మయత వా రూన (గలరా 

ె దర్శ్గనయమ్ము' లని నృపాలు( డామె మదికి నచ్చినది చేయనగు ననియె 

క. అనంగనె జయచేవాష్షపదిని గొని యొక కొంత సేపు తియ్యని భావా ' 

వానరం న్నిల్చె( దల్లి యొగి హంగు నిడన్. 
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చ, నగరికి అ వొ(కిటిన్ ధజధణధ్య్వుని (మౌ 6గె జగాద మా గధుల్ 

సొగడుచు “రాప్పు సంగన్భప భూషణ గండరగండ వె రిమ 
(saan 

తగజ న్వశేసక్ : నుకవితారసపూ గ్రారమహోద బడీ! యుడా 

a) కగుణ సుకదురిమా : బహుపరా" కని పొడిరి సుసభాతముల్. 220 

బంకులు తీరి “సింగ fA fA ఓక 

మందులు మంతు్భలున వినత మస్తకులై నిలువన్ స్మితాస్యు(డె. _.. 221. 4 ద ముం ఓ ముల | క 

ఊఉ. వారిని వోలె( దక్కు పరివారము. గాంచుచు హ నసంజలన్ 
ne) చు 

గూరుచెనంగ[(బంచి కవికోటికి నొదల వంచి మొక్కి. ద 

ర్చారును దీర్చి కు కూర్చొనియె బంగరుసింగవు గద్దె దె పెన సిం 

గారవ్పల జామరా లుభయకక్ష ర్ట నాడ [గ రాజహంసతె . 229 
నా 

త. అంత నభలొని కొకవృద యరుగుడెంచి నృప్పుని( గని (మొకి బ్రా సభికులు నివ్వెబపడ 

దివి గులుకు రంభకళలను దించి వేయు తనదు విడను జూపి యిట్లనుచు( బలికె. 228 
ar 

శ్రా “నిత్యంబె న ధనమ్ము సత్క_ళ యొకండే యంచు గీర్వాణ సా సొ 

హత్యాభ్యాసము గానకా స్త్ర పటిమల్ హృద్యాం(ధ్ర వాగ్వళ్య పాం 
_డీత్యందుకా జయదేవ గేయ సుమవాటీ చారు సంచారక్ళ 

న్నృత్యోపేత మనోహరాభినయముల్ నేర్పించితిన్ దీనికిన్, 7 
క్ ప్రజలు గా గావీ పలుకులు విజ్ఞాలకే తెలియు విద్దె విలువ యనిన న 

ర్వజ్ఞులు మీ ముందజ నీ యజ్ఞ యిటుల చెబ్బటన మహా సాహసమౌ, “225 

తే. కాని తెలిపినం ౩ పిభువు కీ కళల యందు నెది మనమ్మున కత్యంత మిష్టమగునొ 
యా కళాప్రదర్శనమున కాజ్ఞ యిడెద రనుంచు దెల్పితి దాసి తమార్ల” యచిన, 226 

తే. తనను గూర్చి చెప్పెడి తన తల్లి పెనం జాలులెమ్మని బొమముడుల్ [గాల విసిగి” 
దృగ్యుగళి కాందిలక మై డెనల( దిర్వ సిగ్గున నవరుచును దన చెంగు కొంగు.. “297 

తే. “ఇల గళొషాః నకుల కెందు. గలుగు ౬ బితిభ దేనిలోన( దన్మయత వా రూన(గలరొ 
కళల |  దర్శసీయమ్ము లని నృపాలు( డామె మదికి నచ్చినది చేయనగు ననియె.228 

క. ఆనే(గనె | జయదేవాష్షపదిని గొని 

బు నృత్యగ తికి 

మొక కొంత సేప్ప తియ్యని భావా ౮౮ 
తో నొనరింప న్నిల్బె, దల్లి యొగి హంగు నిడన్,” = 229 

హ్రాం! స సిన మోహినీ శిల్పమనగ. దిద్దితీర్చిన నవరత్న చీవమనగ . | | 
మోత్ర వోసిన యపరంజి బొమ్మయనగ అచ్చ మచ్చరయే యన.-నా అతాంగి. . ... - 280 
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ఊఉ. వేదము లుదరించి ఐలు వీ:ప్పున నది9 ధరించి కోర 

మేడిని నుంచి చె తు6 గసిమీర వధించి దిలిం గలంచి భూ 

ణు అయందొనరించి హలమ్ము బూని హిం - రా 

| ముచ్చకుల హత్య జరించు హరి న్నుతించెదకా.... ౨౨౨౨ 288 
Cae) 

ఖలసోమక చె దెత్య ని ణ బిలశోభిత మీనశరీరా :. 

మందర 'గిరిక్ళత వ కగ్గొొపుర నుందరతనుమందిర మహిధర . 

బృందారక సుధా వ్రిధాశత మందారా కూర్మాకారా : 

పిశితాశనవధా కథాంచిత దశనా(గ విలగ్న మహీకృత 

శశిమగ్న కళంక కళాధృత విశదాంగా వరాహరూపా ! 

కరభుజగ నఖర దంష్టాహృత పి హిరణ్య ్ర్రకశిపు పాణాళన. 

వరభ క్త పిహ్లాదావన వరదా : : నరహర్యవతారా | 

బలిద త్త తి9పదావని ధన విఠలసిత వ్వాంతు నా. TR I 

బిలిమస్తక ధృత పడపావనతల :£ శ్రి నన Ipod 

క్షత్రియ కులగోత 9 విఖండన సుతారిమ 1 పర శపవిమండన 1 పదం పసన 

శాత9వ మదగర్వాంధతమసమితా.1 శీ. భార్గవరా సూ _ 

దశదిక్పాలామర కామిత దశముఖ పకుబలి దాననిరత - 

నిశాట మదగజ కంఠీరవ r దశరథాత్మజా ! రఘురామా | a 

లలిత శేషలా వ ణ్యాజి రతులిత మసృణ ధవళ 'కశేబర: 

జలధిసద్భృశ వరకృష్ణాందిర హలముసలధరాు? జలరామా | 

యాగస్థిత పకుహింపానర - మలకంతోకు క. కరుణ డం బుధింజల “Ls షై. | - . 

గ్ 1. DT ep a ane rose 

క్ష ms rr wae aes fei te mm 

at 

sree 
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గుసగుసలాడసాగెం జెవి కోనలతో నల సింగిజీ ల్బొమల్ | 

గుసుమళరమ్ము లెక్కిడుచు. గోమలత౯ా లతలై నటింప(ంగకా, ౨౧౨ 241 

చ, మసలె వయోరమా మభురమందిరదీ ప్రి నురోజయుగ్యమా 

పసిడి పయోజషండముల( బయ్యెద గాంగత రంగమాలికల్ 

విస దటిల్ల ల్ల తాప్రభలు వీరవిహార మొనర్నె గ.నువజ౯ా 

_ గొనరెను లోకలోచనచకోరము 6 లా _వదనేందుబిందిమన్, ము త 
we sty pg 

చ పసిరిక, పట్టుచోలమున బాహువిలాసము ల ా టలాడ(గా 
కం pt 2 

మనృణ మృణా జాలనాళ వనమాధురు లుర్విని దిర్వెం దేంటు 

గసరుచు" బారలౌ కురుల. గట్రిన క్రీల్లడ నల్లనాగ మె 

కనుబుసులాడె 1 క్రోజీతటి గంతిడెం 'దంబుజకాయ పొంకముల్ ౧. ౧ 3. ఇష 

ఆ. ఒడుపు నొదుగు( గల్లి" కడు కోమలక నె నొప్పి 'యభినయించునటి యా లతాంగి. న 

యొకొక యనయవ మ్మే యుయ్యారముల నిధి కవనజలధి' కిల్పకళల కవధి. 244 

తే. చేయి మెదలుప( జాలేమొ చెల్వుగుల్యు.? 'గాలుగదలుప నేము చక్కదనమొల్కు 

” 6రినిప్పనా గోకిలల్ కొసరి పల్కు. గోన! చూజై పుల ౭ వింద్రికాలమ్మే సేయ, + 245 

తే. తి తిరికరణ నమన్వయత్వముం దేటసఅచు సాత్వికా కవారక సహజవ్వు 
లా 

భావరాగతాళాంచిత భరతనాట్య భంగిమల. జూ ం పె నాహార్యనంగతింగొని ty 

సీ. హంసముఖాకృతి నలరించు నొకముద్ర భగివురాకృతల . నొండు భ్రమను గొ 

హరిణముఖాకృతి నమరియుం డొక ముదియెగయు వ పతాకమై యెసంగు నొకటి లం 

శంఖచకాంకృతుల్ సరిపోలు నొక ముది దర్చకచాణ సంధాన ముదర్శ. i, - 1 
శిఖరాకృతుల నధికేపించు నొక ముద్ర యుభయవదానవ పారి, మొకట 

శే. ముకుళము[ద్రల భుజలతల్ మొగదొడుగు బూర్ల వికనత ముద్రల. దూల 

వంపులగు వేళ్ళ బూరేకు సౌంప్పలీను &ీతి( 'గదలియో Pro "అల... హై? 

or 
య. 

చేసరికమ్మలు తీసినట్టులె వేళ్ళ నాయ్యారమ న
ట ” 
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శే. పూలంగోయుచు నొడి (జేర్చి మాల గూర్చి సరి నొనర్చ దారము పంట గజచికొనుచు 

సిగనిడిన సూదిదారమ్ము స్మృతికిరాక కుంచిత[భూలతల( దల గోకికొనును. 250 We 

డ్ వియసె బాంకు భుజగు అనంగ గుడిభుజమునుండి కటి (వేలు కురుల నొడిచి 

లోకి 9ప్పుచు జడచుంచులల్లు (మోడ్చుకనవన్ బిణయమ్ము మొగదొడంగ.251 # ae) లి a 

. ఆద్దమున రాల్చు గుంకుమ ముద్దుగ దిలకము సవర్చి మురియును గనులకా 

దిద్దిన కాటుక వే9ల్ తల రుద్దును గురులొరయ నీటు రూపొందు కయిన్. వర్ లి 

మజచేత నూర్చుకొనుట అందముగ నీనెలను దీసి యాకమడంచు 
స ఫణితి(. జూపి యచ్చెరువు గూర్చు గతుల నాట్యమ్ము సలిపె. 

సరస ముద9లందు సౌందర్యజగతి రూపందుచుండ 

భావ ప కటనల: జూచి పజ చిత9పటములె రి, 254 

ఉత్మలిక (ద్విరదగతి రగడ్భ 

జాలెవిడు బొంగరము లీల గిల్లునం దిరుగు ( 

బూలబంతిం జోలె. దేలాడు నొక పరుగు 

లాలించు పూలయూయేల చేరుల లాగు 

నోలి ముందును వెనుక కొయ్యారముగ తూ(గు 

నటువనిటుకా విసరు ముత్యాలవీవన( బోలి 
యటుసోలి యిటువారిలి యందాల నడ దేలి 

యల డోలికల౯ దేలు కలహంసగతి నేలి 

మలకలగు నాగుకోమలి సొంపునడ గాఫలి 

చిలిపి యందెలు (మోగ వలయంపు గతిసాగ. 

బులకించి తనువెల్ల బూలబంతిగ రేగ 

జోడు గనొని కల్కి యాడు పారావతము 
కీరిడాగతికి నడుగుజాడలిడ స్వాగతము 

డు నాగస్వర పిసారమున నూ(గి 

యాడు నొయ్యారంపు కోడెనాగన సాగి 

వెన నిల్చి ఫణమె త్తి విప్పియాడెడి రంగు 

క్ సుబుస్పులం గనరి కాటువేయు తెజంగు. 

పాలేజు లుప్పొంగి పాయవేసిన లీలం 

బార్గికులాడుచు మోరిల( బరువులె త్రిన హేల 
గిరుల దొరలుచు దూకి తరుల నొరసిన కరణి 

వడులు జేనుచు( బాకి సుడులు దిరిగిన సరణి = - 
మద మల రీతిల.. 



గొదమహాంసల జాతి కదము దొంక్కు కపోతి 

తకధిమిత తకరుణుత తకయుంత రుంతరిత 

తకిట జతి [ప్రకటగతి నొకటొకటి జకపజచి 

కలికి మెయిదండ చెయి కదలికల వంప్ప 

నలువైన నాగుగున్నల నడల సొంపులయి 

కేలుదమ్ముల గరుచ్చాలనమ్ము లెసంగ 

నేలపై రివ్వుమని [వాలు హంసి యనంగ 

నాలీఢగతి నేల నాని కూర్చొని నాతి 
కేల జువ్వునవంగి వాలు మారుని చేతి 

యుండీల చువ్వయె యూగాడ నెన్నడుము 
కాండ మిడునట్టు లాకర్హాంత మిడుకరము 

వెనువా9లి తనకాలి పెనువే9ిలి స్పృశియించి 
మును వాలి రతిపతికి మొక్కి. శిరమును వంచి 

విడిన పయ్యెద కొసలు పిజుచుట్టురా( జిక్కి 

సడలు మువ్వలపేరు లెడనెడను ముడినొక్కి 
యడలు చిజుచెమ్మటల గడెగడెకు తడినద్ది 
వడి( జిక్కువడు సరము లొడుపుగా సరిదిద్ది 

గలుఘల్లుమని కాలి గజ్జియలు రవళింప( 

డెలిచీరయంచు జలతారు యురి పవహింప( 

గురులు కనుదమ్ములకా బెరసె సె బంభరములె 

కర మొరసె దిగిచనుర్ కంకు బొంగరములై 

ఫణులు గగనములోకి( బాజాడె. గరములై 

మణుల జీవములు బడి పెనంగె నుంగరములై 

చెలినవ్వు నెలవంక చలువవెన్నెల గాయ: 

గలికి కన్నుల సొగను కలువపూవుల? బూయ 

గులుకు గళరవములో( గొసరి కోకిల గూయ 

వలరాజు పువ్వు (క్రొవ్వా(డి ముల్కుల నేయ 

సలలితాంగుచలకా రసాలశిఖి పులకింప 

నలరు తరుణాంగకము లామనుల తెర దింప 

నొడల పుత్త త్తడినిగ్గు తడలు మత్తడి దూ(క54 

బడ (తి క కనుసన్నలను : నడచు. 'చెల్వపువాక 

యలరించి సభకు సభ నాడించి.. చి పాడి చి. 



పోత:న.-చ రి తము 

భవ వ్యభార రతిదొెలె భరత మ్ము నొనరించె. en వ నల్ న విలా క కోస్తా 255 

pt 

క, అందము చిందులు దొ9క్కెను విందగు జవ్వనవ ్ర 'భువనేవిజయ మునర్చెక్ ' 

కుందనమున జీవము బడె చెందామర లురుకులాడె ' చెలి .నృత్యములన్.. . వం “258 

దం లలి: బివడంప వన్నెల జెలంగు పదమ్ముల రాజహాంపికా 
చలన విలాస లాన్యములు సాగక గంగ మ మునుంగ బిల్లుగా( ల మ్ | 

గులుకు కపోతయానములు గుట్టలు చెట్టులు( చిట్టి, పాగా. he 

నలజడి చేసెనా గిలుకుటందెల 'చిందులకో ( బిసందుగ కా =. we | ల ॥ | ' | ల వల బడ 

పీ. పవనడోలికల జంపాల లూ(గుచు సర. స్పటి- నాడు! 7 కెరటాల: హొదదోచం 

గదము |ద్రొక్కెడి మారు గజ్లెల గుబిమె. నూ 

నద్ర మడ్డముదిిప్ప నసియాడు బాలార్కు కకడంవు గదద సరణి చెళ్ళు... 

దంపతుల్ తమ 4 పిణయంపుక్రీడల(జేత | నెగిరించు' పూబంతి సొగసు. “తొలయఈ6 * 

ఆ. గాశ్ళెనాట్యమాడు( గదలదు పై మేను యముకలేనియట్టు లెచటి' కచటం.... 
గలువకా(డలట్లు కాబ్బచేతులు * వేం మెడయ నడుము" వింతయొడుప్ప మడంగు.. 58 

తే. గొంకు మార్చంగికుని వై ణీకుని కరాల వృ విరువదింటిని విరుగాళ తోనె. ర 

విషమములగుజాతుల మారి ఎ వివిధతాళ కొలిగతి అ యకక ల టట్, గట్ట వచు. 

టు. జో 

త్ శ్రద్దిమితడ మితద్ధికితక -తై తాకిటత క త తెహి
 తతర. IDS tou? మందా 

తై “శాకీటతకత తెహితతోం. తేక్ ధినకిటతకీదీన గిజ్వాగ్వేథ్ కటకక"" 

ముకాయ వ వనంకీర్ణ. 1. 

తకథుం_తత రుణ _తరికిణ కిటతక _తరికిటకీటతో కరాళ 

తరికిటకిటత కధా. arto జై 

త్ర జ మ్_.తకయుం_తరిత రుం. ౫ -తరిగిణతతభిగ్జ 

ధాగినధిగినత9ికిట ధాతధా త్రకకకిఐ కకరతడా.. రకత కః 



ఎ జదుజాతుల ముకాయి" 

తకరుణ_కిటతక దధిగిణత_ తకదదిగిణత.దదిగిణత. 

ధిగిణత_గిణత_త తో. హో_ధి_మ్మి_ త్తధిం_ద_ 

| తొహర 

ముకాయిల(గొని 'మృదంగనాదమ ముమ్మాలుల్ వడి (మో:గె౯ా 

సకాత్మకమె సభాసముద్రము స్మయవీచికలన్ దూ౭గెకా 

కాళ్ళగజ్జియలు ఘలుఘలుఘలుమని కర్ణామృతములం జో పెన్ 

జోళ్ళతాళముల పలపలపలధ్వని చు చూపటం జకితుల( జేసెకా 

చేతికంకణాల్ గినగినగినమని చేతములకు నలవేసె౯. . 

న్వర్ణ మేఖలా “ కంకిజేక్వణేత. మాణరుణంకృతి బాదే కా 

కర్తపతరి ః మణిమౌ క్రి కాభిమణ కాంతి తళ్ళత్త కలాదె౯ా 

కనకరత్న. వరతారహారముల కాంతు లూయేలల నూ+గెన్ 

 ఘనతర నాసామౌ కి కప్రభల ఖద్యోతమ్ములు రేంగె౯ా 
వ్రేళ్ళ నమరు రత్నాంగుశీయ మరుచి వీనుల సింగిణు లూరెన్ 

(గో ళ్ళ వెల్లు సితకాంతిపుంజము
ల కోణి ని చారలు జచాటెకా, . 260 

“మంగళమహా శ్రీ” వృత్తమాలా (అనుకృతి) 

ద్యోతలమునం దెగయు శ్వేతాభ్రమై మవను కేతనమ్మై యెగయు. గొంగు 

పింజలై కెంజాయ సంజిలై. కెంజివురు మంజరుల జిమ్మెడి చెజంగు 

జంభారిపై గినిసి యంబర ము దిగివచ్చు రంభ 'దలపించు రూపమ్ము 
అకు 

కరగి యుజుకొడు బంగరు -తేటిసేటి ని ర్తి నేలు "మేని వర్షః ము 

హాసమై చాంద్రీవికాస మె వికచనుదు భాసమె యొప్పు స నగుమొగము 

వీకమై కజ్జలితలోకనమ్ముల నె నెరతి న లేఖ లలైడి + నయనయుగము . 

క్ర మ్మనై_ మదనమంఠ౦మ్మెటై 'ఇుంద్రకాల మ్ములయు కుధురభాషణము. 

'” సామ్ములై పిజయసూతగిమ్ములై. మరునాట బొమ్మల్లై నటియించు బొమలు = 

(ముచ్చురై సభ మృదు సుం కుచ్చుల. చెదరు నలకములు. 



శ్ర 

, a ళ్ (1 జీ 

గలియ న'టంచు సిగు నునుగాడ్చుల మున్వెనుకాడ నడ మె 
fu 

గ న్న గ నన అల్ల అర్య ఇ. టి 

నిలుపు స్వమోహనసంతమస నిర్భృరహ స్తము లౌచు! దిక్కముల్ 989 

గారి మోమున నాట్టమొనద్చు కనుల మదనవిజయధ్వజం జెత్తు మత్చ్యయుగ*ళి 

రమ్య నవరనభాదతరంగయురుల దెదీసి యాడడి వజా9లు మిడిసిపడ (గ. 163 

ఆరమోడ్న్చుకనవన్ బరవశత్వము( జూపు కలికి Ey (గన్నుల కొంక దెలుప్ప 
Se 

నాలోలధీత ముగ్గాలోకనమ్ముల కృంగారోలజ్ఞల( జిల్కరించు 

జుజజుబ చూచుచు. బణయకో పభరమ్ము బికట టసబచు కా 

నొకింళత. చేలవె చిన చూపు మనలేని విరహ వేదనము( జెప్పు జ్. 

మూయు గనుదమ్ములకా ధ్యానము[ద గదుర నగు కనుల. [బియదర్శనానంద మెదుగ శ జా న్ 

నాతి నవరనభరిత సాందర్య ఫణీతి. గంటిచూప్పల కావ్యలేఖన_ మొనర్చె. 264 

కమ్మ విలుకాని యమ్ము లబ్బమ్ము లెందు తమ్ములనబడు కల్కి నేత్రమ్ములకును 
ఉ జ ఈ స క్ష 

మగువ వదన సౌందర్య రమా సమార్త నియతి మాసమ్మునకు తూగి నెలయగు శశి. 285 

ధారుణి'పె ( బదాబములు తాకుచు నుండెనొ లేదొ యన్నటుల్ 
నా అట ఆ ప్రి పంనూనబాణు విలునారిగ 6 దారుచు నాట్యమాడె( జె. 

ల్వారెడు సండుటాకు నునుజెక్కుల . జెమ్మటచుక గ్రాలెచు నొ 

ప్పారెను ఫాలభాగమున నద్ది దిన కస్తురి చుక్క యట్లిటున్ 

గాజెను ముంగురుల్ మొగము. గప్పుు విప్పుచు( బోరె( జారు శృం 

గార రపార్థవచ వమ్మున( జకౌపిక చంచంవేత) మీనముల్ 

మీజను నడకా ద సుజుము దుర సౌరభ సూనపోరముల్ 

జావెను మూ[వునకా బ్రిజకు సమ్మదముల్ సమకూరె మానన 
మ్మూజె నృపాలరాణ్మణీకి నుల్హమునం ది(క నామె రూపమే 

చేరె క్షణక్షణ మ్మప్పుడె చేడియః గూరిచి చి త్త మె'పైబో . 

మాజెను దెల్ప(జాలమికి మారువి దూజెను సారెసారెకున్. 266 

హీ కేశవ: తవ విరహ : సాకాంతా! రాధికా ! విషాదా! యని తా 

నా కొమిని విరహ పిణయాకారము దాల్చి. సెజ్జ నారాటపడు కా. “267 

మోవి నొక్కి కొనుచు మువిపంట బొమముడి శిరము నూ(పి యెత్తు చిగురుకేల 

. నడి యొనర్చకంచు సంజ్ఞ వే వెైయుచు! బిక్క ఆ యింట నత్త వదినె 'యుంట దెలుప. 268 

268 



చతురాశ్వానము 
థ 

ఆ. వెన్న దొంగిలించు చిన్నతనపు( జేష్ష మురళి(బూని పాడు ముదుకూప్ప 
చి 

శంఖ చ(క్రహస్త సర్వేశు వైఖరుల్ దలంచి విరహ యగుచు( దల్లడిల్ల. 270 
oe 

ఆ. ఈ ప్రపంచమన్న నేమొ సుంతెజు(గక భయము (జెందు 'ముగ్గభావ మొకటి 
బిణయకో పభావహకటన మొనరించు చిలిపిపిల్ల చేయు చేష లౌకట. 271 

ఆ. గోళ్ళు గిల్లు మోవింగొజుకును మునిపంట శిరము వారల్చి సి సిగుజిలుక నిలుచు( 

దిరిట కొనలు వళ్ళ, బట్టుచు మెలివేయ హారమె త్రి కేల నటిటు బుడుకు. 272 

ఆ. కొంగు బట్టి లాగ గుంజుకొన్నతి “విడుమబ్బ :” యనుచు విసుగువంది తోగియు( 

'గానిలెమ్ము జ జ్ఞ ప్రిలో నుంచు” మని శిరమ్మూ(పి చూచు నోరచూపు లొకట. 278 

ఆ, అన్ని దిసల బెదరినటు జూచి నోటిపై c జేయివై చి “యబ్బ సిగ్గులేదు ; 3 

ఎవ్వరేని చూడ నేమందు” రని యెంతొ ఫీతిజూపుం గొన్ని రీతు లొకట, 274 

ఆ. పయ (డు కొల్లి జేయు పేరేమవిలా సముల్ తలంచి తలంచి నోట జలములూర 

మత్తుకనుల మొల్కలెత్త స్మితమ్ముమై పులకరింప( దీపికలలు గాంచు, 275 

ఆ. చిన్నవోవ మోము చెక్కిటి( గేలూని సోలు మేన. గండ్లు తేలవైచి 

వట్టి పిచ్చిదానివలె నెందు. జూచిన! సందె చూచు మౌొనయౌొెచు నురక, 

ఆ. ఎట్టు లిడిన దేహ మట్టులె పడియుండ నిల్చిపోవు కనుల నీరు నిండ 

నై వదనమందు నుట్టివడ నిరాశ నెడ(ద బరువుదీర విడుచు నూర్చు. 277 

ఆ. నటన నిజమొనర్చి నాతి కృష్ణుని విరహంపు రాధపాత9 నభినయించె 

నాటవెల(ది యొక్క యసమాన పితిభకు మురిసిపోయి రాజు ముగ్గు (డయ్యె. 278 

క. కురువృద్దుండగు భీమ్మ (డు శరతల్పగుం డగుట బిహ్మచర్యత మనుటల్ 

స్మరశర దుర్చరధాటికి వెజచియె కదె యనుచు. జొరలు విరితల్పమునకా, 279 

క. చెలియా! స్మరశరముల కేకా బలియగుచుండంగ( జూడ (బాడియె సీకుకా 

వెలలేని పుణ్యమబ్బును జెలువుని గూడుకొను దారి. జెప్ప (గదమ్య్మా ! 

. మలయానిలు(డె వీని. జిలువ పొట్టంబెట్టరంయని ' నడుమంతరమున నాడు 

జందురుం డంట వీడు క్షయమొందుగాక యీ మూరు స చర్యలు నా(డె మొగులుమ 

మాధవుండ(ట వీని మదమడంగనదే మొ మొ్రిక్కినకొల(ది కొ మెక్కి తూలు6 

బూవిల్తుండ6ట వీండు బుగ్గియైపో నేమి యెజు (గవియటులుండి యేడిపించు 



పోతన 'చర్నితము 

శే. చలవచూపుల-నగవు వెన్నెలలతోనె తగరము కళాయిపూ(తల జగతి. రుద్దు, 
Wed oie 

". వీలిమబ్బులం దేలాడు జాలళ్లకియొ. పొగపొదలగారిల మంటల చిగురుబోలు, ' 282 

శే. హరి: హరీ? చచ్చి బూడిడయెన( గాని మాఠరహతకుని వె జమ్ము. మారదాయె. ... ... 
౧ దగమయ్యుం డా వితరుల తాప మెలుగ డేజికే యన నిజసఖి యిట్లు పలుకు... -. 28 దగ్గ 

మ. చెలి: పద్మావన.!. చంచలోత్పలదళాకీ ! మల్లి కాహాస 1 మం. 
: క ఇటో జర = జాల మాకంద మనోహర, సబక వక్షోజా ! ప్వివాఖ కాధరీ : 

| అలినీలాలక : జాళువా చిలుక : 'పుష్పాస్త్రండు నీతోడనే 
en 

దిలియయ్యెంగడె' వాని' కేను బిలిన్రై వ _ర్రింతునం చేడ్తువా 7 

Nl 

క, చెలి నీ వలప్పలు చోద్యమ్ములు గదె! యివి మాకు 'నూత్నములుగా విపుడా. 

వలముదితాలుపు అనన్. వధలాజిడు- వలను. జిక్కి వఠళచు-ననల' నికా.-- a మేల ta 285 

క పవను( డన్నను దనయయ్యపాను తీండి సోమండన మామ బడబాగ్ని సోదరుండు 
మాధవులడవ ఎచెయ్యుండు మధుమత్తుః డరయ సచ్చదెళుెట్టికగు ద దాను అచ్చికొడుకు, 

మ: కలధౌతద్యుతి నే నేలు కోమల లకాగాతిన్ 'మనోహారిజ్ - 

తిలకన్ దూర క వక్త మునాతీరాన. డోలల్లవం: DUS 

ఖ్ 

ఆ. అనెడి చెలియ పలుకు వివి రాధ ముడమంది కనుమవిశిఖ. జు తల్పవనంి వీడ. | - EB 

సకియ సీదు డే యులు ల జన్మలో మ మణ జకునె యనుచు యమున, ౬ జేరసరిగా (ద్వరగ ఆ 288 
iat 

'"కుకుంవ' తోపరదథ తకుందకిణ ధిమి తో, “శ్రిప్రొద్ర' "కతా 2 "శ్రి -డ్రకతా" వనక 

నతాజగంతశి.., య. |. త త ల్ల 
heh ట్ర స లో ఆల . ui 



అనిశీధిని ఫాలతలమున నలకలగు "కాదంబినులలో. . నన 

సీలవా వార్ధితరంగడో లల. దేలి తేపకు-మిడిసిపడియెడి" : లా వ క. 

మీను బల్లల వోలె మిలమిల వి మిలుకు మిలుకు, మీలుక్కు. మనుచున్_ 

మ . ల 

లో 

కగయుకదవులవో dS దళటళ ఎకు రకుకు ప తపష్క ౩ మనుచుకా. 

చకచకచ్చకచక్కు. మనుచును దంచలల్ 'సీలాంబిర రమ్ముల . 

నంచులై కనిపించ్చి చనుటయు. నవ ని చీకట్లు లావరించె నగా. 

sy 

git 

వ|జ్రియే రండనమొనన్చనొ.వ గి జన్ 

ధణధణంధణ ధాణ-ధందణ .డడడ ఊడడడ ధాండ డ్ సమ్మ వి 

గర్భని ర్భేదముగ న్యుజుముల్లా నార్భటింపగ నవి. వుడు: నమ 

రివ్వుమని యిటువై పు స పాలుచం జీ . 

నుర్వినంతయు నూపివైచుచ' నుదధి? జలవ ఇ పై 

రయ్యిమని వడి రవము'సేయ యు కల 

రివురు రివురు రిరివుళురివి rt 

వాయుదేవుని ప స్రళయతాండవ -వై చె భవములకు. శివము .డూలూచు. - 

ఛరర రరరర చజు మనుచును “డరులకాఖ లు భరణీ€ గూల. బలమ TOT 

లతలు కుంజము లకుకులన్ విడి శుశతమం దుకు గూలిపడ[గా.. ౨ న్ను 

బల్వలాగత సీర రముల లో, హార a 

జేరువలలో దూరములలో. 'మండర్తి మధ్య 

రటటర్మటురరట9 దు ర్తుర పటురటి ద్ద నో Fe ముతో". 2 

వటువు వేదము వల్లె చేయ వ కణ; ష్ 

తాకుడకణకుడేకు పూ రత టిక। వేల్ మే 

కి -డ్తకనగణనగణగనగ। 

కి డకజగజజగజగ జగజజనజో 

కి డెక డెగడ డెగ డెగ డెగడ్తడ్రెగృడెగ్యడెగ్సడ, 



తగనగం, తగజగం, తగడెగం, నగం, జగం, డెగం _ దిహుగతి 

నేకముఖముగ Gere వీ(కమై ఘూషింప(గా. 

అందు తానొక యందములగని నందనోద్యానంపు టామని. 

ఇందుధరు వలపించు మోహిని సుందరులకెల్లను శిరోమణి 

కడుగబడియెడి కనకరథమన కదలు మాణిక్యావసధమన 

ఆందిరము మా'టైన చందురు బింబమో జలవీచిగత విక 

చాంబుజమొ (ప్రియ నరపెడి చకోరంబొ యన నితరమ్ము మజచుచు 

ఏటికో యమునాతటీవని నేగునా నిశి నేమియో పని 

మాటిమాటికి మాధవా యని మధురరుతముల( బిల్బు నేరిని 

తడియ వానకు జడియ దిరులకు తరువుతరువును దరియు నేలకొ 

పొదపొదను గని వెదకు నేమియొ ఎద విసిగికొను నెవరు లేమియొ 

విటపముంగొని పిియుని కేలని విడుచు వెంటనె మృదుత లేమిని 

మధువొలుకు విరి నధర మనుకొని [భమనుగొవి చుంబనమొనర్చును 

వృంత మెడలి లతాంత మెడగా నెంతపనియయ్యె నని వగచును 

మంజుకుంజము మాధవుం డని భా9ంతి పరిరంభణ మొనర్నును 

పొదలు శంపాకాంతిలో( గని పొదరు లివి యని వదలి యేడ్చును 

పతిని బాసిన రతికుమారియొ భవుని వీడిన గాంగవారియొ 

కా(కబెట్టిన మరుకటారియొ కేకలిడియెడి వననమయూరియొ 

పోరుమని (ప్రవహించు యమునా చారురవ వీజాళకుంతిం గొని 

(ప్రతిడిశం గని పిల్చునేరిని. బితివచనముగ వచ్చు నా ధ్వని 

ఓ దొరా! పిల్చునది యిది వీ రాధరా యనరావి [ప్రణయపు 

బాధరా దయసీయమీ నా గాథరా రారాదురా యను 

బలుకరా ! యీ దాసిపై సీ కలుకరా రాగామృతంబు కా 

బలుకరా యెద పంజరప్ప నా చిలుక రారా చిలిపీమారా | 

తరులు నిన్నే పిలుచు చూడుము గిరులు నీకై నిలిచి వేడును. 
రురులు విన్గన నముజుకులాడును ధరయె నీ స్వాగతము. బాడును 

తరుల పీ సుందరత గంటిని గిరుల నీ సుస్టిరత గంటివి 

రురులలో పీ | కరుణ( గంటిని ధర క్షమాగుణపరత. గంటేవి . 



రార; నవలావణ్య మదనాకార ! సుమసుకుమూరనుందర 

సీరదాభ శరీర : నందకిశోర : శిఖిపింఛావచూడా : 
ఇ wa ద రూపము వన = నమ్ము న డెవ డెవమ్మ యి శ్ర య మెల్ల నీదే 

సొమ్మురా : నిను విడిచి యీ జీవమ్ము వమ్మగు నిది నిజమ్ముర 

(మొక్కెదను నా దిక్కు వీపే యెక్కడికి. జోయెదను వ వద్దన 

చక్కదనముల మూట రతిసుఖసౌరభప్పం. బూదో(ట రారా. 

తనువు తనువుం బెనంగి ప పణయోద్యావవల్లి క లల్లుకొన(గా 

గనులు కనులుం గలిసి మరువాసనల నీనెడి మల్లి యలుగా 

నురము నురమును( గదిసి హృదయ మొక్క_కే యను మాట (జాట (గ 
నధర మధర మొ్మొఅసి యడై షతానుభవ వల్ల కుల మీటగ 

మక్కు_వల యానందడోలిక లెక్కి మైమజు పెక గై మకిలి 

చొక్కుదమురా సోలుదమురా సుఖజలధిలో( దేలుదమురా. 

పొరలు తర(గల( గూడియాడెడి పూలమై విసరించుడమురా 

పూలతావుల( డేలు చల్లని గాలియె దివి నేలుదమురా 

గాలితా(కుల కరగి కురిసెడి సీలిమబ్బయి (వ్రాలుము న 

న్నేల నిటురా వేల రాధాలోల | కనక సుచేల మృగమద 

వాల: స్మితద్భగ్గాల ! ధృతవనమాల : నా నా గోపాల కొనుమిడె 

జొహో రోపియ : జొహా రోసఖ : జొహోరులు వేజొహారుల్ 

త త్రక్కిట తకిట కిడతక ధిద్ధిక్కి.ట ధిక్కిట కిడతక 

తొంగిడతక నంగిట కిడతక తతతధిగిణత 

_ తతతధిగిణత 

తతతధిగిణత 

ఉ. చేతులు సాగ (వ ల్లనమలు చేడ్సడ మందత నావులించు నా 

కూతముతో నొడ 'వ్విజణుచుకొంచు నురోజ కరోతు అమ్మా న నా 

క్మేతర వస్తువాహమటు లెయ్యెడనో పడ వేయం దోగియు 
గోతవడు న న్వడిజా మొదలు గొట్ట( జలించు లతాంగనా గతిన . 

చ. వలవల యేడ్చు వా డెచట వచ్చు నబద్దము రాండటం చెదో 

దల యచు నెందొ చూచు గనుద మ్ముల రెప్పలు వెయ దూర్చి 

ట్టులుకు( బయోజుథార క నృతులోళను క కంపమునంద దోయదే. 



ఇలను 1 An ంచి ఎ చునుగున్. లా 298 

శే దరిద దట్టి పొరలు దుఃఖరస న గురులు ' భా అట్టే సః ప్ స్వా ల 
fy అలాల | | _ లు మానం 

రాగ ర బింబాధర స్పందనమ్ములో. జిరుగాలిగదలు కెంజిగుడు గుదులు "= 
జి 

వి 

రోమాంచ సముపేత కోమలాంగకొములి( బ్రభవిరచు బరు సెన' వద్యలతలు" 

గీ. కనెడి దంతయు నాషపయి తనను దాను మతచియాడుచు నెంతొ' యున్మాదదళను " పటన ల 

వక్తయును కోంత తానెయై వదరుకొనుట నడరు- ప్రేమగీకాంత్యన్వరాలవనము. “294 

ఉ. ఎచ్చటి నుండియె సుమధురేరిత వేణు సుభాతోరంగముల్. | 

వార్ బప a i fim న eu ఉల చ్చుచు నున్నయట్లు లటువైప్ప క్రతిం. బచరించి ట్రక్ 

వచ్చినయటు త నె స్మిత వై ఖ ఖరి లేచి యదేదిశకా గనుల్_ 
ఖో వ. 

విచ్చి కరమ్ము మాటుగొని బె వేమరు నట్టిటు గాంచు కాంక్షవై మె. ' 295 

శే. ఆదిగొ : చెలి యిది యమునా 'తటాంచలమ్ము "సండ్. వచ్చెడీ నని చంక నొక "ఘటమ్మ 
ఖో 

నమరిచికొని నీటికని రాయంచ నడల వెడలి యద్దరి( బాడు గోవిందు గాంచి. 200 

తే. గాయక శిరోమణీ పీ కాగ9ణీ, nD విశాల వితల యమనాతరంగిణే
 వీచికలన /. 

బంపు సందేశరూపక పరిణయగీః 

తే. కొమ్మతావుల
( గోయిల జు

 

కొమ్మకోయిల విరహ దుఃఖ మ్ము" తమన స! 

తే. కొమ్మ రాగము కరపల్లవమ్ము నూ(పెః Eras రాగమ్మ గ గొంతు gen ప్పె 
ఇ నన్వతంత యౌ కొమ్మ కౌ నరుగలేమి సిగ్గువిడ్ని కోయిల్లయె తాను జేరవచ్చె. 299 

dirty 

wen జానీ 

వెం నుదరి u రెజేవ్యు నోవవనము. క. 



క. 
చతు రా శ్వా సము” 

= “యాహి మాధవ' యనుచు నీర మెయింబాడి పిణయకోపాగ్ని కీ లయె ' 
"అయి [ప్రియే చారుశీలే : యటంచు గూడి శాంత గంగాపవాహమె 

తే. రమణి : నీయెదం బొంగారు సుమమనోజ్ఞ హేమకలళ 
రమ్యమధురస మధుర నారంగరుచులః జై జై నం, గూ సరిడు. గొ 

గ్. 

క, హరి ముగ్ధవధూ నికరే తరుణి విల సిని విలస తి తతే తాళిప . 
పరిరంభణ చుంబన వర నురతవినోదే యటంచు సుదతి నటించున్. 0 

a m3 చిలిపి  తేనవ్వం ఏ తెలువంప వారాశి నెలదాలు ఆ నంత నలుక 

కలికి భూ9నర్వన 'న్లలితలా వణ్యాభ భ9ములు వింద)ిధనువుల ముగుడిర్చ. 

కులుకు గ్రవాభంగముల సారె కొయ్యారముల వా(క కంబు మంగళములీన 

తే, నాతికలకంఠ 'రతము నన్నాయి(దాడ 6 లజ్జ ద్ద శెరపటన మగుచు 

౧ లగ్న [ 

/ ॥ | 
oie per సాటి Chat ne doe hh ig cog న్లో! ఖా 

క 

| | # 

SERPS టి వి 

బిణయ సితద్భక్పభలు తలలబ్రాలువో య నారి నృప పతి మ 

తే, మేల్క_డాని (క కొమ్మించు నెమే ్యనీకోడ నలకళామ పో దధి సీశదులాడి డు వటి 

_ వెల(ది6 గని మెచ్చి ముశ్యాలవృష్టి గురిపెం 'జెక్కులం జుక్కురై రాలు" చముటచిమ్కు. 

చ, తిలకము మోమునం జెదర. ద్వ్రత ముక్కప్పటమ్మ. లుబ్బి లో 
చెలికి మితాధికమ్ములయి 'వేర.గుగవచ్చుచుం బోవు ను హ్ర్పుగా (౨. 

డ్పుల బిగియంతయున్. సడలి పొల్పెడి'తవ శ్రలపాకు తీవ య్ =. అయం 
సొలసిన మేనితో. నటిటు సోలెడి “న్నకు మొప్ప-నిల్చినకా. - 



వచ్చును నందునకా వయనువచ్చిన కొరి త్తదినమ్ము లివ్వియీ . 
జ అలనె యీ 

విచ్చెడి తమ్మిమొగ్గ తొలివిందున కే యళి పెట్టిపు'టైనో ? 818 
| fy 

సోగకన్లవ కు మోహనరాగ కళా విలాసముల్ 

గిరు కొ టుకల దిక్కాయి తాళము వేయు రెప్పలా ద్ 
నిద్రప్తు [క్రింది కండెరల నీలిమ లడైడ్ చిందు కాటుకన్ 

వదన ముదువచ్చెడిని వా, రిజనేతి9 మొగమ్ము దీనితో. 814 
భు ఓ 

. జోక వయోవిలాన తనుశోభల. గాంచి వసింపనెంచి శే 

తాకులతో వసంతకళ నందు రసాలకిశోర మంచు పుం 

స్కోకిల కొమ్మ మాటుగొని కూసె6 “గుహూ” యని గాతికిన్నరన్ 
వీ(క సవర్చికాక చెవి విందిడునే యిటు లన్యగీతికల్. 815 

లలన నిటు తలంచి మెచ్చుచు “బలే బలే” యనుచు( “గప్టపడి నేర్చె నహో : 
యిలుగమై గళ లిచట” నని పలుకు నృపతితోడ వృద్దభామిని యనియెన్. 818 

“దేవా! నృపగిరి రాజ్యరమావల్లభ : విశ్వవిజయ మారాండ | క్రభా 

భావజ : సర్వజ్ఞా : పుంభావ సరస్వతి ! జొహోరు నరసింగనృపా. 17 

నాకూతురు గొప్పలు నే నేకొరువిడ గూడ దై న నేమో స్వామీ | 

మీకారుణ్యము నాకిటు వాకువిడెడి నా మనవి 'నవధరింపవలెన్. 818 

ఏకవీం|ద్రు(గాంచివను మాయింట + బిలిచి సింగభూపాల సముఖ విశేష మడిగి 

యేగవలె నని యొకబపో రిడుచునుండె. దమ కబిద్ద మీనుడి మాయెదకు నిజమ్ము. 819 

. తాము చెడి ప్రపంచమ్మునంతయను౭ జెజదు ఘోరతిర జారవ్భ త్తిని( బాఅ(దో9లి 

పరిణయములాడి సత్కీర్తి: బడయు( డనుచు పానిజాతిం బబోధమ్ము సల్పునుడులు. 

పలుకు” నన( జెలువ తనమది వలపు తపా జలధి మగ్నభాస్కరత( గొనకా 
చెలిపెను చాలిక యెక్కువ పలుకకు మని జనని. గినిసి పలికి నృపాలున్, 921 

విజవదన | రూప రేఖాంబుజ సుందరనేత) కుముదముల రాజకర 
[నజ మలమక ముఖ వికసనము జరుగు నెట్లనెడి భావముల వీక్షించెన్, 322 

ఏ తత్కా_ంతను వీక్షించి యామె కన్నులలోనకా 
ంతులిడెడి యాశయముల సౌంతప్ప వాక్యముల నిట్లు సూచించె. దమికా. 828 

“వార వేరంతలి ఇందు విటువంిటి సుబుద్ధియు సత్యవ ర్రనల్ 

పేరున కేరి యొద్ద( గనిపింవ విల వ్వేడ(బోసి చూడ వీ 
వారిజనేతిరి వ : ట్లువు కవశ్యముగా నొక కౌళికుం డెదో 
దారిని దప్పి వచ్చి 0 యిట! చా న” వృతభంగము _ నొాంద(గ౫ పలక శిల a) 



సలలిత గో స్తీ ఫల గుళచ్చమ్ముల జి 

వెవిసి క్రసంతనె తవిలి చేతమ దంగ కక తపాద మంజీర 

ఈ నడత బుద్ధిగణపెడి మానవులకు నీమె నాట్యాభినయకళ లి స్వరూప 
md 

మేకమై యెంతవానికి నెద( జెజచెడి నొడయు( డధకారియె తగ వుడుపవలెను'. 225 
nome 

అనుటయు జే(డు రాగ దరహాస మనోజ కటాక్ష పూర దృ 
ఖా ఏం 

షి నసిత షట్పదమ్ముల రచించి పొలంతి ముభాబసిమ వా 
ల 

బో 

లినంగని మోసుకెతు నునుసిగున ది తరి వాలు జూప్త్పలం 
bee pans fs లమ! J 

దన తల వంచె నుచ్చులిడె. దన్న్యవ దృష్ట్యశికా శిరోజముల్ . 320 
ము 

మదయొవన మువికింపయగ నదయత6 గంచుకము తలల నదుమంగ బొరి ప 

య్యెద నడగెడి చనుగవగతి ముడిత తిపాపాణయహతుల మున్వెనుకాడకా, వ! 

నిజగళసీమ నాయకమణి విభకొ సగియాడు మౌక్తిక 
అమ! 

my శాట్ ల్ పో 

'సజమును గేలం గీల్చి తన సన్నిధి కాయము జర (బిల్చె సీ 
tu 

రజభవు( డా సరస్వతి కరగ్భహాణ = మ్మునరించు పట( గం 
m7 

రజలజమందు: దాళి నిడుటంబలె నామె గళమ్మునం దిడెకా. 328 

జే(డు భోగినిన్ సతిగా( దిరిగిహించె నచటి సభ రాజు రపికత నాత్మ మెచ్చె 

నపుడు (శ్రీనాథకవి తన యాశుధార వర్షన మొనర్చె వారి దాంపత్య మీట్లు. 829 
tang) 

“వరవర్తిని యో సుందరి కర మరయ సుధాకరుండు కాంతు(డు కళలం 

దిరువురి సరసపు? గలయిక( బర(గెను రాగమన సహజపడ్దతి గాదే. శితిల 

ఆన విని కవి పోతన యావనిత జననితోడ రాత్రి వల్కిన నీతుల్ . 

మునువచ్చిమూ రి గొనెనని యనుకొని జయ దెవకృతుల నాత్మందలచుచు కా, తిరి! 

కరకు కి సిగ గర్భాశయాలనే కవిత వండించె ముకాఫలాల( 
అభ ద అంది 

బద్మావతీ పాదపద్య్మలా స్యము కెద్ది రచియించె శృంగార రససరస్సు 

కామేకు కోదండ కాండాల6 దియని పదనిడె వెద్ది న్వపిణయ యురుల. 

లికె నెయ్యది నుధాశీకరముల: 

జివర తలకిగిందు తపము! జేసియును నెవని రమ్యతర వాగ్డ రీధార రాధ యగుచు 

గోపికానాథు ప్రజయమ్ము గు త్తగొవియె నట్టి జయబదేవకవివాణి యజాునిరాణి. _ కిక 

రసభావ జలదిలో గొసరి మున్క లువేసి దరిముట్టి జాతిరత్నాలు దెచ్చు 

భాషార్హవ షరభాండమ్మా గిలకొట్టి పదనవవీఠముల్ పంచివెట్తు 

సత రం శ జయదేవ ? విశ్వమ్ము ఎదు మధుర మంజుల ల కావ్యకమారి మహిత 

నససస్కబుర్ద మగ్ధనయన పద్మాల . నిడుకొని నడువు. 



దు వాణి చిలిపి మాధవు క్వణ ద్వేణురవమొ 
5 లవములుగాగ( బులకించు విశ్వజగద్వితతికి. 884 

ునిదుల ననుభవించయగా దా నో చికొనినదేమొ 

కలము గాగ నవని పద్మావళియె యిట్లు లవతరించు. 395 
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తే. జబోగమిండలోపల వీమె పుట్రవలసినదియెకాదు శ్రీహరిభ క్తి కి నటన యిందు. న 

దాం గరగ యేది చుడ్చిం చె దక్కునరుల వాయ దండకమగు నీమె వ _రనమని. 336 

క. అనుకొని పోతన గంటమ్మును గొని యా నెలత సుగుణపుంజమ్ముల నా 

యనుపమ సౌందర్యమ్మును ఘనవిద్యాపాటవమ్ము కనులకా మెజయకా. 97 

ఉ. ముద్దులు మూటగట్టు పదముల్ జతగూర్చి సుధారసమ్ములో 

నది “కదాని కాంమ్మె ఇ ముగు టద్ర వనములో నవభావ వె ఖరుల్ 

దిది యలంక్కాతుల్ కొనలు ద్రీరిచి పూచి ఫలించి వచ్చి తా 

వద్దననేని పెకొనంగ వాపెను భోగిని దండక మొగి కా. 338 

కా పాడ నా సిన దండకమ్మది ౩ సభాభా గమ్ముః నన్ మంత మె 

యేడాగోడము సేయుచు నొసంగులే యీక్షించి యార్జ్యాన రై 

పీడంచెటు నఖర్వగర్వమతులౌ విజాఖ్య భూతాళి నా 
జ ణా 

టాడించెన్ చెవి (బట్టి చెప్పినటు వించంచు న్మిరాలూపగకా. శ్రిల్చిర్ర 

ఉ. భోగిని మేరి సొత్తు కవిపోతన (వ్రాసిన కావ్యమా మహా 
భాగున కంకితమ్మయి సభాముఖమం దుషహారమిచ్చె నీ 
త్యాగధనుల్ కవీశు నవతారము లేళుభకార్యమందు. దా 

మేగరు రిక్తహ స్తమల నీ మరియాదలు జాతినై జముల్. 340 
అంటీ 

వుడు నృపు( డా నత్కవి( గనుంగొని తదిచిత మధుర కొవ్యామృతము కా 

గొనకొని వీనుల? గోరిలియు( దన కంకితమిడుట నిటు కృత జత (6 దెలుపుకా.- 81 

క, అన; 

బైలు 

= (పక్ఫతికోంతో స్వరూపంప్ప సొంపుల? దీర్చి దిద్ద నేయెద నిల్వుబద్దమయ్యె 

మాటలతో నె బ్రహ్మాండ మ్ము సృషింప(గల మునగాండేవి గంట మరయ: 

దాను మాజక యనంతన్వరూపాల్ జూపంగల్లునే హ హస్తలాఘవప్త జవము 
తన వాక్కు. లి లోకమంతయు( దలం దాల్చగా? బలుకుబడిం గల్లి వెలయు నెవ(డు, 

గీ. మధుర విజ్ఞానజలధిలో మనెడి రత్నసంతతులె వాని పహృదయకోళ ము సొమ్ము 

కాశ వక్ క్షర సామార్సిజ్యనంస్త కతండు నిర్మకుట గాసగమందై నెగడు సుకవి.  - శిక్ష 

౧ డమరుడైతి నే నెన్ని పుణ్యాల ఫలమొ 
తే వందన మాలుపో(గను చంద మొప్ప, 848 



చతురాశ్వాసము 131 
ఛి 

మ. ఆని వేనూటపదాజులకా బసి(డి పళ్య 2ంబండు( బోయించి పె 
మాం 

నను( గాళ్మీరు పసిండిశాలువును విన్నాణంబుగా నుంచి చం 
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గొని యాస్తాన క వీందంసంత తికి కిం గనుటన్ నృపాలుం డనుకా. 
భు 

se ఇ జ్ 

చ. “మజ(గ(గణజేసె నో కవికుమారక : తావక భావపూరవా 
ర 

గ్విరచిత దండకందబు చెవి విందిడి మందిడిన బ్రమ ర్త కయ 

పరగెను దాన మత్పరిణయభాగిని భోగిని దాంగి న్ 

శ్వర రసవాక్పుంపంచ వివివాసము నాశ మెణుంగ దెయ్యెడ జా. 245 

శా వేయిన్నూటపదాజులన్న, నొక విల్వే సీకు నో పోతనా 

ర్యా! యాస్టానక వీం ద్ర సంతతికి నీవధ్యక్షత న్వెల్లంగా 

సీ యుద్యానము లీ ల గజాశ్వవిభవం వీరాజ ప హార్యా ంచిత 

శ్రీ యాత్మీయధనాళి నన్నువలె నిన్ సేవించు నశాగింతముకా. 348 

ఉ. చందన చర్చతో నృప [ప పసన్నమృదూ కు కులు చర్చచే చెసి ౯ 

ల్పొంద6 గవీందు) మా మానసమ హోర్విపయిం దియిరీతి, వక్షమ 

దందము చిందులాడ సుమహారము లా కవిరాజు మానసా 

నందపు6 గాళ్ళ బందమిడి నర్మిలి నాయ మహీప్ప( డంతటకా. 47 

ఉ. శాలువ కేల( బూని కవిచం|ద్రుని గప్పి బహూకరింప( జో 

“నేల యివన్ని నాకు అభియించెను మీ మృదువాణి నెపొ నేం 

జాల భవత్క_వీంది పరిషద్దురుపీఠి నలంకరింప( జాల్ 

చాలు” నటంచు( బోతనయొ కెౌపతి కేలును బట్టి యిట్లనుకా. 

ఆ. “ఈ కవీందు) జన్మ మీశ్వరునికే దక్క నొరుల 'కెప్ప ) చేతులొగ్గి యడుగ 

దాండుబిడ్డ దేహ మమ్ముకతినునట్లు కృతుల నమ్ముకొనుపె బగికుకుదె దెరువు ? 349 

ఒరుల రాజ్యాన మే ముండువారముగాము పీలగా బదములు చాలగలవు 

ఒకరి పిభుత్వాన నొది (గియండము మేము గురు లఘు గణ పాలకులముగాన 

ఆన్నవస్తాలకె యాచింప మొండొరుకా నవరసామృత లె భోజనమిడ (గలము 

ఆర్జార్షనమ్ము కై యర్ధింప మొరుల సకల విధార్జాలంకృతు లిడంగలము 

po 

గి. స్వీయ తాళపత్రకుటీర పీమలందు నఖిల భూతకోటికి నమరాశియమిడి 

శాశ్వతము టక సత్య సావీక్వరుల 2 మేము దై న్యమనం బడియండ మితర గృహాల.85ల 
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జనని రాయంచనడల లాన్యముల. నాదు తప్పుటడుగుల లయలాదితాళగతులు. 

గి. తలి సరసవాబ్మధుర గీతములయందు నాదు. కలరుతమ్ములు మోహనస్వరాలు 

తే , నాదు జీవననరసి యున్నరితవజకు మాతకన దమ్ములకఈ వా త్తు మాటి లేచు 

7? నాశెదేన్ రోగపున్నీడ సోంక నాసె నగుమొగముతం: 
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సిన దాము కింకేని లేదు ఆమె చేయని మేలొక్క_'టైన లేదు 

 వలిలి నాకలియని య న్నమున్నీళ్ళనదు నన్నుగన్న నాపె.' 368 వ్ 

క. అనుకొనెడి పోతనారుూని వెనుక నెవరో నడచి నట్టు విన(బడె తోడే 

వెనుదిరిగి చూచె సత్క_వి మనుజుం డొక డేగుయెంచె మది శంకింపకా. 869 

క. ఉ తర మొకకేలం గొని త తజమున వచ్చి యచటి డొవారికు(డున్ 
అయే ల! 

ద త్తావధానులగు కవిస త్తములను. గాంచి వినతిసల్పె నిటువలెన్, 870 
భష ! అహ 

సి కడున్ గ చ మయమొునసంగు 6డంచు నసిడె యిచ్చెజా లేథ నొక్కుండ తా 

2 
జ 

పట కప పుఃడయి నిల్వంగాంచి fal టడున్. 371 

కే. ఆత. డొనంగిన యాజాబు నంది కేల ద్వరగ విప్పి తా నిటు పఠింపందొడంగె 
hat అట ననుజు ౯ జిరజీవి. బోతన నగ9ిజుండు మంగళాశీస్పులిడి (వ్రాయ వమాళజెది యన. 972 

తే. పదిదినము లే(గనవి జ్వరబాధతోడ నమ మ్మగారికి నోట నీరైన న(బోదు 
= కలవరిందును 'రేయిందిగళ్లు నిన్ను కనుల(జూప్ప చిక్కుట 4 చాల కష్టమెసుమి. 878 

th . కావునం జాబు(గన్న తకొక్షణము నీవు బయలుదేణు మాలస్య మింతయుసలుపకి 
యనుచు నీలేఖ నిట్లు న యస్రశస్రముల్ (గ్రుంగె. బోతన్న కప్పుడు. 874 

తే. వనము: గల దై పోతనతనువు( గలదు పూలు. గనరావు వినరావు పులు రొదలు 
సంతకు భిత RM లోకబింబము లుండియు లుప్రములగు. 875 

తే. తనదు నవ్వు వెన్నెలలలో దశదిశలును. గళలనీనుచు కోభగా( గానుపించు. 
దనదు కన్నీటిజలధుల దళదిశలును ముని(గి కనరావు హిళయమ్ము మూగినట్లు. 876 

క. మున్నున్న సంతసము తా' గన్నీటంగడుగ(బడుట గళ లుడిగె మొగం 
బన్నము సీళ్ళన కాత (డు విన్నడివిన్న ట్లు లేచి వెడల(దొడంగన్. 877 

. శువాథుండును.( బోతనార్యు( గని యుర్వీనాథు సొన్నిధ్యమం 
డే సవా ర్త వచించి సత్వరము నీ వేగకా జవాశో విస 

మ్మం డనుకూల మొందునటులన్ యత్నింతునంచు న్నృప్పన్ 
ea పోతరాజు వల దక్షంబంచు వారించిన కా. 878 

చ, చవినక్షణమ్ములో మగుడ? జయ్యన' దా నరుదెంచె నాతండ 

వ్వనికి నృపం దొనర్చిన యవజ్ఞను( జెప్పకచెప్పు చిన్నవో 
యిన మొగమొప్ప( టోతనయు నేమటుగాంచె దపో ఫలించెనే 

చే నట్టివని వాకిట (దీతె నటించు? బల్క్కుచుకాా, లగి 
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గ క. సిరినాథుండు దుర్భరగతి నెజి మర్మమ్ముల: బెకల్చు నిషురవాక్కుల్ 

అట సర నరపాలు(డు పోతన కక వివరు(గూర్చి వ చించినటు వాకు9చ్చె నిటుల్. 380 
ఖో 

మ. అరుగంబూను కవీందంచం(ద్రులకు మాయశభంబు కేపాటి వ 

క్షరసర్వార్గవిధాత లాఢ్యకవితా సా(మాజ్య మ శ్రేభముల్ 

కలచే వారికి భు క్రియు క్రినిడు శ్రీ కామారికే 

క్క_ణికె వారు కరంబు  సాచుదుశె రి క్తక్మాపతి శ 

es . అరయయంగ భూజరాజ మదియై ఎ భువి రాల్చు ఫలమ్ము లెంతయు కా 

సరస ములై సమగంమగు హ్వాదురుళుల్ జిలికించు నరి తా 

బరుషపు జాల రాల్చిన యపక్వఫలమ్ము లభక్షణార మె 

కొలికి త్యజింప(గాందిడుచు. గూర్చు నత Er నెడం లీ ౮ ట్ క్ట లి ts 6 ల 

చ. అనుచు వచించి మొన పరిహాస విభాసితు:డై నృప్పండు న 

న్లనె నని పల్కు శ్యాలకుని( గన్గొవి పోతన వీతిపోతు96డై 

చనుమనినార లె లెవ్వ రిటు చల్లని వా ర్తను నాదుపాలికిం 

గొని చనుదెంతువంచు ననుకొన్న చెవా రని మాజువల్కుటల్ . 383 

చ. అరుణ సరోజరాజి( బరిహాస మొనర్చుడి నేత9ిసీమలన్ 

మెబిసెను వీరభార్గవి తృణీకృత విశ్వవిభూతి వై భవ 

స్ఫురణ దలిర్బ స్వేచ్చ మిను౯ జూచెడి గుర్వభిమానకేతువు కా 

గరమున( బూని జేని పసృథుగర్వమతి౯ గబళించునో యనన్. 84 

క. అంతట( బోతనయును భూకాంతుని యవమతిని శివుడు గరళమ్మునటు 

ల్వింతగతి (మింగి చింతాకాింత స్వాంతమున జనని. గన౯బోవుత జి 

వెదురులుం (గొ.త్రకుండలు నెదురువచ్చె నైన నోరడదయ్యెః బోతన్న చాయ, 388 

క, ఆ వెదురుకజ్డ గణుపులతో వెంచెడి నెవని బ్రదుకు తుదిదినముల దా 

నే విగతాత్ముండు చితిపై ( బోవ(గ విచ్చెనల వైవ( బొడవెదిగెనొకో. 

క. ఈ నూత్న రి కఘటి మే మానవ జీవన పిపావ మనల వివృత ఘో 
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గి. వచినముడు కడు చెడ వల్లులయ్యు జెక్కలం గబ్టుకొ నీ (వ్రాలు డెక్కరణేని( 

ణముండునో చనునొ కడకు: గండ్ర: జూచు భాగ్యమ్మేని కలదొయనుచు. 

క. ఒక జెన తన మనమును జనని కల(త నిడి పుండు సేయ నృపతి తనయెడన్ 

గృచ్చక లము శల కారములను జల్లుచునుండ కా . 890 

ద, “నాక్తున కాసంజెంది చని కుదినృపాలుర జేరి వారది యు 

నత వల! గాన మహమమ్ములు పందిని నంది( జేయగా 
అవే షు 

ఊఉ. చి త్రము స్వామి యంచురోక జేతులు పూర్వ సువాసినిం బలె 

న్వత్తుల జేన(గా విటుని వళ్యుని( జ సెడి వెళ్యయట్లు కిం 

చి _త్రయిన స్మనమ్ము నకు జెందని కృతిరిమహోన దీ చ్ ది ప్రులకా | p 

బశెప్త పె పెతనమ్ములకు బంగరు మంగళహోర తిత్తునే ? 893 

చ. మును(జన నన్ను మించి చను ముఖ్యుండవా యను నొక్క యడ్తు వె 
న్క- విడిన నీవు వటి కొజ(గాని జడుండ వటంచు( దిట్టు ది 

ర్క నడచినంత నాసమముగా( జన నర్హుండవౌదు వె యనుం 
౭ 

గన నెటువోయిన న్మృమయె క్యాపతి పలెరుకాయ చాడ్చునకా.* 994 

వం ఆని యీ గతి భానించుకొ నుచు. | 395 

ఉ. ఆమడ కోనుగా(గ నెట వా(గక గాలియ పేంగుందెంచి వే 

- గార్భిమము సొచ్చి మార్గమున గాంచినవారిని. దిల్కరింప నిం 
కేమి వినంగనౌనొ న్ యని యింటికి నేరుగ నేంగ నెప్పట 

ట్లామె వచ్చి కాళులకువైన జలమ్మిడదాయె భర్తకుకా. . 396 

ఊఉ. ఏమనకుండ( గాంచి చని రింత మొగమ్మయి లోని కింటివా 

మానసమునం దొక గుండువడేకా గుభాలున కా 
శ్రీ వ మహిళా -ఢ్యమౌ గృహము చీ(కటివడ్డటు చిన్నవోయి యయే 

బాములొ దాంపురించినటు బావురుమం చగువించె నెల్లెడక ౨౨|| 

రా మహ సీం fee 



ఊఉ. ఆరా యనుచుకా వివరవదనాకుల నజిలు గంకు (౬ 'బోకివ 
వా న జీ ms 

aE లో 
మ్మా శి యని ఇద గదద మహా రకవంబుల నారం౬ దివ+రా 

fi బీ! Ris 

జో యసమానడె రం మెడం జొెవ*డ సోదరు నా పరు క జ గాం en 
ఓ అన్యా అణ జు. 1 a / | ద్యది విన్న ప్రాణములె యును బె పయి నయ్యగారికికా, 399 

క, అనవు(డు పోతన యలికిడి తన చెవి: బడ€౬ గేనరాజు 'తరీ : యని వీ 
aa! 

తనయు(డు వచ్చెను లక్ష్మీ ! కనరమ్మని పెదపెటుగా నేడ్చె సొదన్. 

తే. గర్జ విన్నంత గుండె వ్రిక్కలయిపోయె( గట్రతెగిన యేజగుచు దుఃఖమ్ము పొరలె 
జో వెంటనే పోతన మహా ర్తి వెడలి తండి)పెన: బడి చుడ్చె: దిప్పన వశము దప్పె. 40! 

గీ॥ తల్లి కొడుకా యనుచు తల్లడిల్లి పోయె నాకు భుజమిడవచ్చికే నాయన £ 
తండ్రి తల'బాదుకొనియార్చె( దనయు,డేడ్చె తెలివిందప్పెను కేనన నిలిచె 

(గే గీ॥ ఆపు డనుజుగాంచి యగరిజాం డాగుమయ్య, యెపెటో జేయుచుండె తాన 
ఖీ 5 తల్ ఇల . చీకటులుగి మ్మె మె జల్ల చెమటవోసె ననుట పోతన జెగడి కేనననుగాంచె. 

ఉ. అంతనె చంటిబిడవలె హా కొడుకాయని శే సనార్యు(డున్ 

జింతిలు పోతనార్యు తొడ (జేర్చి తలన్నుదురంటి బాదుకొం 

చంత మెరుంగనట్లి సొద నాగినగుండియ నాత్మవాసి, దుః 

వాంతప్ప నాటకంబొకటి యాడెను తాన పంధా నపాతంయై. 

గీ॥ ఒక్కపరి ఘొల్లుమనె నిల్లు బిక్కమొగము తో నిలిచె భాతృయుగళమ్ము దుఃఖజలధి 
మంచువలె గడ్డకట్టి సంభనముజెండె నిండ మునిగిన? జలియింక నుండగలదె. 

గీ॥ ముందునేనన నేనె మున్ముందనుచును పంతమాడుకొన్నట్టులు పయనమైరి 

బాప్పరే యెంత పుణ్యదంప పతుఐ వీర అనుచు గుంపులె (పజ కొవియాడి బారి. 

గీ॥ ఎంతటి యద్భషవతికి తా సీవిధముగ వ వచ్చు నెదువమరణమ్ము వస సుధలోన 

పోయె పసుపు కుంకుమరాల పూరకళల లక్కమాంది యనిరి యూరి లలనలెల్ల. 
Ea 

క. కాదిది సమయమ్మ నుచును కేదము నావలకుదోగిసి కించి పయిన న్ 

వె దికవిధి దవ్వ్చుక దహ నాదికి9య లాచరించిరా సోగరుబున్. 

గ్ వత్సరములోన గంహణపర్వంబు వచ్చి నప్పుడేగి గోదావరియందు గల్చి 

యసికలన్ఫదరి పరచిరంత. పితరుల బుణవిము క్రి గావింపనెంచి వాడి 

వ. తిప్పనార్యుండు పితరుల వియోగానంత। 

లా గా 

ము కొంత కాలమ్నున 

కలావంబు లాచ వరించెనయ్యెడ. 
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న 

పోతన చరితము 

ఆశ్వాసాంతము 

టో జ వానే న ల ఉట ఇద జ 

పావనముని జీవనబుధ సేవన పిణతా రి హరణ శీలావన ను 
అలనే 

గీ9వారిని దర అచణ పావక సమసత భావ భవమృదుగాతాి. 
4 జా 

వికచనవాడజాబదళ విశుంతనేత9 విశాల ! విస్ఫుర 

న్వుకురకపోల : రాజనిభమోహనఫాల ! దయాలవాల ! ను 
ఇ 

జరికటిత మందహాసముఖ భాసుర రమౌక్తి కమాల: శ్రీహరీ ః y 

యకళలుషకీల : వారిమదహోరక మారజజాల ! రాఘువా | 
oq ft 

ci లాశదళవృ త్రము 

మదననుమ విశఖనమ మధురతమనేతాం ! కదనతలదనుజఖల గళవిదళపతాం ! 

థుజలద మృదుగా(తా! (త్రిదళశనుత పదముని గదిత నిజచరిత్రా! 

గద్య ము 

ద్వాజగోత్ర పవిత్రావ స్తంబసూత౦9, పిథిత సూరిజనమిత్ర, బక్క య్యశా స్త్రిపుత్ర 

వాసే సమాసాదిత, వై దేహీవర నివేదిత సరసకవితావిలాస, సహజ 

పాండిత్యభాస, వరకవి విధేయ, “వరదార్య నామధేయ పిణీతం 
బైన పోతన చరితమను మహావిబంధమ్మునందు 

చతురాశ్వాసము. 
థ్ 



(‘9 | రామా! గుణ రూప ల 

 తారామా॥డె త్య హృత మహాసాద్వీ ప్ 

తారామా విరహానల 

నారాచవి త ప్పసోమ: నై గమధామా | “1 

కే, భవ దమూల్య సందర్శన భాగ్యయతము భక్తిభావ సంభరితము (ప్రాజ్ఞనుతము 

కరుణరస కథామృతము సత్మ్క_వి చరితము చి త్తగింపవె రామ (ప్రసిద్దనామ. 2 

శే. ఆర్యు. డగ్రజాతుండు తిప్పన్న వెంట రాగ బోతన సో మోపరాగ వేళ 

గంగ (గ్రుంకి తీర శాాదగతుల నెఐప( జనుచు ముందొక (గామమున్ గనుచు( బలె... 
అ ౪ 

సీ, “సస్వర వేదఘోషలు [శ్రుతిం బడు విద్ది చతురాస్యు నాస్టాన సదన మేమొ 

షట్ఫాస్త సంవాద చాతురి యొప్పారు నిది శారదాదేవి వదనమెమొ 

హవ నాగ్నిహోత ధూమావృతం బియ్యది బలి యజ్ఞవాటికా పారింత మేమొ 

_షడిస పక్వాన్న పౌరభావృత మిద్ది నల నీమ నృప్పల బాననములే మొ 

తే, చేతనా చేతనముల సీక్షింవ 



తన చరి[తము ప్రో 

ముద్ బొనరించు నవ్వియు కొ క్ 
వ సార 

త పాఠముల్ చవులు బుట 
టి 

ల 
గ్. 

fa 

12 

ఎరిజొ య. 
గ 

స్నో హ్మ్ణ లీ *! 
సు 

రిచటి 

సరుద్ర ధరణి పతికి. సతాస 
లో 
7 

అన 
ఎను వర్ న్. 

10 

చ. అని వినుతించుచుకా బుక వరాలయ శోభల నెంకొ వింతగా 
న డి వే EY తోడ6 గూ 

స్ు 
న దము BF జమ ఇ 

| 
ను దిష రాజూ 

i 

ll 

చ. తులు చన నేంగు నెన్నుడల। దూగు హొరంగు తుజంగలింప గా 

ఇచ 

హోకిణిగాం జరియించు గౌతమీ 
వుల శీరమునకా ధరియించి మించు పే 

మ ంచి భక్తభవ రలల సృణి 

శిలలను ముంచి పాణు 

‘12 కొ నెన్. గురుభ క్రి యొప్పంగన్. ల! జలమును. గాంచి (మొక్కి. తల జళ 
స్టైలు 

ఉఆమల గ 

ద్రముల్ పరితిత పార్వ 



is ్రా గ్ శం తనే జూ ఇ ఇటో 
fu fae 

|| / 
ము 

జ ్ న 
© hu ఫె! 

[7 లోన. జూడజేళు. దొకిసారి 
గ 

సిన గల మిన్ను నడుగున6 బరయగు మన్ను (గూడ 
Qe 

శా, గంగా భంగ తరంగ సంగత తటక్షెజమ్ములం చూగ 

లం డా(గి రం హు అజ స సిర అర 
hh) 

18 

నెడనెడ వడరి దూకి 
క 

bw 

బ్రాన్ గ 

~యారి* 
న. 

అ పిచి 

డిగొని పొదుగుచు నిటునటు పొ 

ర్ 
Ey  యీోకణ చివచి? 

(ae 

A 

కు నీటిలో దేహమ్ముల న్ముం 

తుంగగుంపుల మధ్య దూరి నె 

కేవ 
a 

a get 

ఆ 

టునం బె కెగయుచు జెక 

జల 

తే, బారులుగ నొక్క-పె గాలా! 
మ 

ల ఖగమ 
శా a 

పై 

వ్రతం బంతు లలరుగళతు ఆర్షవలయాక 
ధ- 

శా. పాజుకా బక్షుల కోరణమ్మిటు నఖో భాగా 
క్ 
sae 

గాక్పతి 

రెంచున్ ్రుమాగంమ్ములన్.. 
ఖై 

సువరళోభ అపరాంభఃపూర . 

దీరం బటొరయంగ నెండపొడ న 

ఓ 

ద్వారుణ్యాశ 



కం. జలయాన్లము డిని కల మీవలి యొడున నబకబాతి బింఢధించుచు( జే. 
న ba] 

పలదుటలు మొల వేలన్ వల మూ(పునంగ్రాల చెస్తవసతుల కె(గెకా 22 

క, అని నంధాశొభల గని మనమున నానందవార్డి మ మగ్నుం డై తూ 

బో . అ శా ఛా అటి అల 

ర్పున నప్పుడ పొడిచిన చక్కని పార్వణ చందు 7 (గాంచి కవి యిటులెంచున్. 23 

ol గ సో లు స్ మ నో లో a ఇ టై 

ఆ. పద్మసంభవరచితి పపంచ కొవ్యమందముల రాశియయ్యు జ దోషా ప్రిగనుట 

దాని నొక కళానిధి సన్నిధానమందునుంచ సవరించు నన సోము( డొప్పుదివిన్. 24 

తే. ఓషథ్నాధు నంన్వర్శ )మొందు క కతన నలరి సాత్త్వి కభావాదయమును గా గాంచ( 

ఆ. నిండుపడిన చందునిం గాంచి సంద్రమ్ము పొంగి నింగినంటి పొరలు నంట 

కన్నకడుపు పెంప్ప డదొని పెలుబ్బి సంతసింప నటి జనకు6 డెవ(డు. 28 
oi #1 ne (=a) 

సీ కడు సుసితందెన ముడలంచు నే (ప్రొద్దు నండ కన్నెలు (గనీకండ సాదు 

“మ పగలు రాతిరి యేమిసోయకునో యని మబ్బుకోక గప్పు 

జ 
కుండినవె యంచు నెడనెడ(గావిరి బొటు మొగాన? బెటు 

, లు యు 

ఖ్ న ' 

నొకడున్న ఇఒవౌందునాకొ బల యిత(డని చుక్క_బాలికలను జొదొనర్చు 

తే. లేక లేకొక్క కొడుకు. రత్నాకరునకు నందముల కుష్పచందప్పయద్ది యేమొ 
నాళులకను సవసితెవులు( గొనును మొనమొన్ననే శేరుకొనె నొకింత. 27 

తే. శిలలును గరంగు వితని నవ్వులకు వలచి వెన్నెల పులుంగు పిచ్చిదౌ పిన్ననా (డె 

యుండి శూలి తలదాల్బె ధనికుని సూనుండనియె 28 గ్ ఫ్ 2 న 

కే. ఆక్కయా కమలాలయ యాదిలక్ష్మి యనుజు( డరుగుదెంచెడి నని నంత నామె 
తలుపు లిడికొని యింటిలోపలికి (బోవు నెద కళంక పంకిలమని యెజింగెనేమొ. 29 

తే. ఏమి పాపమొ యేపేట నిత(డు తాను సరవి ఛాయాగ్రహముకఖాల( జచ్చిపుటు 
రి 

కోంది “మా రాజు చ న్లవి కడుపుబలమొ (బ్రాహ్మణుల గంగయొడ్డు తపఃఫలమొ్మ. 80 

కే. ఆ రయ (బుట్టు కళానిధియైన నేమి యాత్మకృత పాప ఫలితమ్ము లనుభవింప 

వలసియే యుండు(గాదె “మెవ్వరికినై న ననుచు స్వకృతిసింహావలోకన మొనర్చి. 81 

త, ద్వాదశహాయనంబులు తపంబొనరించియు బ్రహ్మచర్య వి 

చేద మొనర్చుటల్ తపము నిద్దిని గాంచదు, రామచందు శ్రీ 
పాద సరోజదర్శన నుథాగ్యము జిక్కే భష ధర్మ నం 

పాదికీ నిందిగియ యవిమాదికి న స్తిర పౌఖ్యమోదికిన్. 82 
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తే, 

శే, 

రై 

. బర్హిర్ముఖముఖ్యుల కంతరి తు(డవు వీవు నీదు దర్శనభాగ్యం 

బర్హులకె లభ్యమ(ట నీ నిర్హేతుక కృపను గంగ వీట6 గలిపిశే. 34 

. అట్టులెయైన గంగను మదంబను దావక సత్కపాయురిన్ 

విట్టుగ నన్ను తింతు మును వీజిండి జేండుల వారకాంతలన్ 

బట్టువలెజా నుతించు తటి పంకకళంకిత వాగ్యిహార సం 

ఘట్టన కాస్పదడంబగు నసద౦9స నమ్మదిపూతమౌనటుల్ . 

కొ9వ్వి యొనరించు మాదగు కొ 9వ్విదముల( గడుప్పునం దిడి కాయువు కడలుకొనంగ 
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నాత్మదలపోసి యుత్సాహ మతిశయింప( దన్మహత్వంబు నిటుల సోతమ్మునర్చు. 37 

క. హరి చరణ మజు(డు గడిగిన హరుండొ దల(దాల్చి తాపమార్చికొవిన "పెన్ 

వరదవ(ట, భక్తకామిత వరదవగుట కేమిలోటు వరధుని గంగా : 5 
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ఉ. జీవన మాజకుండుటలు చి కపగతి న్నిశియం బవన్న ని 

దాగివశతం జలంగక పిధావనముకా బొనరించుచుండుటల్ ల్ 

పావనమైన ళు యమృత పాన వె మున ర్చుచు రారా సుంట లాతయన్ 

నీ దొక “ దేవతాంశమని నిశ్చయమయ్యె నడంద గౌతమీ: 

చ. హారివద కంజమంజుల న భాగ మ ముఖమ్మున. బుటి పేర్మి శం 

కరుని జటాకిరీట మణి కర్చురకుంజము మెటైనటి నె శ్ర 
సురనది వీవు నిన్సనుల( జూచిన దా(కిన దా9వి వినన వినకా 

బరిమళ మానిన గరణ పంచకపాతక పంచకవ న్స్" 

ఉ. కొమ్మలు చామరమ్ము లిరుగోనల వీచుచునుండి ప్పష 

రమ్ములు గొట్ట, భూమి రుహూసంతతు లిట్ల టు నిల్చి యాతప 

త్రమ్ములు బట్ట, రేబవలు( దార లుదారులు చం[ద్రసూర్యులు కొ 
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వృక్షమలం బెకల్చి పడ వేయగ. గూలకుజానుకూల దు 

ష్పక్షము చెండునట్టి యసి పత9మవై పయవింతు గ గౌతమీ : ర్ 

చ. హరు(డు తలం ధరించికొని నట్టి పవిత్రవు, దండకాటవిన్ 

ధరణిజనుకా రఘూడ్యహుని( దానము లార్చిన పూతగాతి వీ 

_ దరుల వసించు నా జనపదమ్ముల పుణ్యము లేమి పూచెనో 
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_త్యను గోనిపోవు కాలు(డును ద్వత్సదళ ర్తి కిని గాంచి మి త్తిగ్ 

గనె తలవన్ని నిల్చెనని కంపము నొందుచు నీమె జోలి ్ 
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.. వందురుచున్న యీ యసమ వక వథాంత రవర్తులన్ వ్యథా 



పోతన చరితము 

వ. a a జు జం క్యూ af సో 

కరిందో దపార కల్వషుల కంధిశయానుని గల్పు గంగనే 
॥ అదం అలీన మగది ర tam na oa bh RE 

నందువె లెమి నది దదియకా నడవంకల ఎల న ౩టుల. ఫ్? 
ఛి 

J CRY జల్ జ 2 

శా. తీరస దుమ కోటరాంతర సతతిివాిితముల్ న్వాదున 
చ Jd రే 

న్ ల్లీ . బి అల్ అగ లా er wt డా అల 

వారపాంశనముక౯ా జౌొనర్చి తుష మవ్వారిన్ విసరించి స 
మ! fh 

ww 

చ Pu న we nf mY me fel wf న 
సారసుల్ స్వకృతాఘముల్ భవదుద సాళవంబునకా ది దోరిసి ప్ప క 

జాంరబమును భావుమంచు. గొని 'కేరయమ మ్మందుట కా దెల్పెడిన్ . 58 ధాత లి 

నమల నాదమురూష మ్మా నడక గలినంతవజక యా యానల నాకటగు నటంచు 

Ey 

fs | 

తత్ర తమ్ము నిర్వచింతొ. 59 వ్ టా స్ దీ మొద పణ నక మ య నిర క న 
కా అజాత 

60 
tr 

చ. అరయ మరందరూప గరళాయిత మెవలపించు కర్శసం క్ 

సర పథమ్యనంతయుగ జన్మజరామయ మృత్యుసార సా రణ 

గరమయి దా(ట నీని గతిం గాజీయవె'పైడి నీ శరమ్ము లీ 
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మ. భవదీయామల కూలమృ త్రికను దీవ్యత్సాల భాగమ్మునకా 

సవరింపకా దిలకాకృతి కా - భృకుటిలో సావొత్క్బ్బృతిన్ జెందు మా 

ధవు౯ డంచున్ బుధఘులందు రివ్విభుని మధ్యానమ్ములో సొక్కుమా 

రవలోకింప(గ(జేయ వే భువనమానా వి: ధన్య 3 గోదావరీ | 62 

తే, అనుట నది యశ్లై యని పచ్చనాకు దీసి శిరమునం బూన్నికొని బాసజేసి చెప్పు 
ననగ ననగొన్ము తానొక్క_ డంబుధారందేలి కవి కగపించె నవేఃళ నచట. 63 

ఉ. అంతట( బోతరాణ్యణియు. నయ్యుపరాగము సోము సో(కు టొ 
క్కి త యెజింగి మిన్నెగసి యేంగెడు గంగ మునింగి లేచి త 

త్చా9ంత మనోజ్ఞ వై కత విత రిక నొక్కె_డ ధ్యానమగ్న సు 

స్వాంతరోతి కా సుకాసన విభాసితు తు(డై శివభ క్రి క్రి  యొవ్పయకా, os 6 

ఇ 

1 ఇ , 

nr 



అ 
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ట్, చందురు 'మోమునన్ సుకవి విచందు9 ముభాందుజ క్ు నొక 

_ చందమున౯ా రజస్సు తమ సమ్మనలోహిత క్ర 

సందడి గాంగ వేడబము స ల్స్ స౭రూపము 
స! 

పొందు పొగర్ రగులొ గాని ని సముజు 

తన్న మహా ర్తి ప్రూర్రహృదయార్దిము వెన్నవరె దివింప వా 

త డా 
'లన్నుల న న క్రలొల్కం బులక ల్పనియింప(గ ము నభ ర 

చకా 

మిన్నులు గాంచి కేల్ ర్యొగిచి జేకొను గద్గద వ నిస్వ (నమ్ము; 

మ. ఎదలోనకా గప లెదొ నీకు నటుగా కేభక్తి క్రి హీనుండనో 

చదలజా లేదొ రవీందుకాంతు లవి గాంచకా - నేనె యంధుండనో 

యిది నీ లోపము నాదు పొపమొకొ సరేశా : విచారింపనా 
Cow 

_మదికిన్ దోంచ ది(కేమి సేయుదును ము నా న్యారంబు జూపి 
fh 

AR ౮ ళ్ భ్ 

చ. విసుగు జనింవె నీ జగతి వేమజు చర్విత చర్వణమ్మనన్ 

మెసవుట నిదంవో వుట భరమించి రమించుట లాచరించుచుకా 

పసరము భంగి వీ విషయ పంచకభోగమె పేవ్యమంచు మా 

"నిసి ననిపి ంచుకొందు నవి నింద్యువివో లె నటించి యీశ్వరా | 

ఉం గాత9ము కాచపాత9 (తుటికాలము నమ్మ వశమ్ముగా గాదహో | 

చిత మగున్ ధనాశ యన ఛిదిఘటమ్మటు నిండ దెన్న (డుళా 

పుత్ర కళ్ళత్రముల్ వనుల( బోయెడి దారిని. గొంతదూరముకా 

మాత్రమె వెంట వచ్చి తమ మార్గమునకా జను పాంధులో ప్రభూ | 

శా. ఈ బండారము( జూచుకొంచు హృదయం బేమో యహంకారము౯ 

డా' బూనున్ గదె వీధి నాటకపు పాత్రల్ రాత్రమున్ మాళమే 

నేబంటుకా మహి సార్వభొముండను నేనే యంచు న ర్రించి శే 

పే బీచ్చమ్మని వచ్చుకై వడి నినుక౯ా విశ్వేశ్వరుం గాంచకన్.. 

మ. పరు నిందం బొసరించి సద్యశము సంపాదింస యత్నించితికా 

ఉ. సంతత జన్మ , మృత్యుభవపా గర మీదల మానవత; మె 

ఏనులవిందుగ పిందు:. గాని దు 

68 
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రాంళ దురంత దుఃఖఫలదాయి విషదుంమమయ్యె జీవన 

మ్మంతయు ధారవోయు కృషి యంతకు నంతకు బాధలిచ్చుట ౯. 73 

చ, భవతరణ ర్హమై తగు నుపాయము( జూసమి నాకు వ్యర్గమా 

నవతను ధారణమ్మను దినమ్మతి దుర్భరమయ్మెడి ౯ తనూ 

భవృుడె యగాథకూప విని పొతదశ కా మొరవెట్ట తండి9యై 

యెవం డదిగాంచి తాలిమివహించు నహీశనివాస భాసురా ! i 74 

సీ, పద్మాకు దర్శన భాగ్యహీనములై న కన్ను లంధవరాటకములు గావె 

జగదిశ ౩ సత్కథాశ్రవ ణం దూ ారంబై న కుంతులు కోటర బిలాకృతులు గావె 

యచ్యుత గుణకీ ర్రనామృకం బానవి నాలుక పేరితాగ్ని కీలగాదె 

వనమాలి నిర్మాల్యవరగంధ మెజు(గని నాస యు మ్మెత కనుపాసగాదె 

తే. విష్ణ పదపద్మ 'పేవనా విరహితమగు కరము ధరమొల్బు నుష్పలికరముగాదె 

పరమపదనాథ విషయ సద్భక్తి కి లేని మేను బడిశంపు అక మింగు మీనుగాదె 75 

వ. ఆని యిట్లీశ్వర సందర్శన కుతుహలాయ త్త చిత్తుండయి యా ర్తింగొని యున్నతణీ. 76 

శే. రాహుకబిశిత సోమోవరాగ మేగ శుద్దుండయ్యె కళానిధి బుద్దుండయ్యె 

గౌతమీ నిర్మలోదక స్నాతుండగుచు సొరిది విబుధుడు నంబర శుచి నొనర్చి. 77 

మ. భసితస్నిగ్ద పవితరిలాంఛనల సత్సాలుండు రుద్రాక్ దా 

మస మాలంకృతచారువక్షుండవి కంపత్ కించి దుస్మీలితా 

క్షీసమాలోకిత నోసికొగు9 (డు సమగీ9వా శిర్వకాయు( డు 

ల్లసితాత్ముండు. బ9ిశాంతచిత్తు డగుచుకా లక్షించుచున్నంతలో | 78 

చ. ఒదవె సుషుమ్న ద్వంద్వ పవనోర్మిక లందు లయించె నెంతయున్ 

గదలిక లేనివారివలె గాలి. జలింపని దీవె యట్టులు 

న్మదతను వీడు బుద్ధి గతిమత్సరు(డై గ 9సియంచు రాహువున్ 

_ వదలిన సోముభాతి "నమనస్కతనంది వెలింగె( దేతముజా. 08 

ఉ. కోటి రవి (ప్రభావటలి ఘూర్డిలి క్షీరరసాబ్టి పొంగె వే 
కోటి నటత్త టిచ్చటలు గూడి తరంగతతుల్ పెనంగెము 

క్కోటటి సుధాంశు చంది9కలు గూలి కరంగి నురుంగు లెక్తె (ద. 

త్యూ-టములో గనెన్ నుకవి కోమల సీలనవాంబుజాకృతుల్.. ఆం 80 
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మ్మోదకరాంబు జది;ంతయము ననుదుండెను భాను: డేని ఫ్ 
అ fs 

మె మేదిని నిటి తమ్మితమి మిజఃగనం డని యాత్మ నెంచుచో కా 

ఊఉ. కోకనదద్యుతుల్ కమల కోమ ల పాదతలమ్ములై మనె క్షా 

శ్రీకరపుండరీక సురుచిపికర ము నభామల ప్రభా 

సీకము లయ్యె నీల నలినీదళముల్ పదయుగ్మమయ్య్మె ముఖా 

దూంశెడి పాండుపత) రుచిదో(చెను హాటకచేల రూపమున్. 

సీ, పద్మరాగప9భ ౯ బరిహసింప(గ( జొచ్చె రమణీయమౌో క్స్ కరాజి యనగ 

రమణీయమ్మొక్తి క సముదయంబును మించ హరి, నీలమణి కళశావరణ మనంగ 

హారి సీలమణ్ ఈ కాంతి నపహసింప(గవచ్చె హాటకధామ సత్కూట మనగ 

హాటకచ్చాయల నవహేళన మొనర్చె మరకత ఫోభావిసర వ మనంగ 

తే. శ్రీనివా సాంఘ్రియగ సరసీరుహాంతవిలస దంగుశీ నఖసీమ తళుకులీను 

గాంచ నాంబరాంచలమంటు కరము మెజయ: బూర్యకాయంబు విస్మితపూ ర్వ్యకముగ, 88 

తే. దర్శన మొనర్చి పోతన తల్లియొడి నిస్తన్యమావి రెండవ పయోధరము వెదకు 

చంటి బిడ్డని భంగిలో6 గంట (జూచి యూర్ధ్వకాయది దృక్షువై యున్నయంత, 84 

ఊఉ. ఆకసమంటి కూలను సుమాంజలి వర్షము దివ్యగంధముల్ 

బా9(కెను సామగానములు బర్వను సర్యమునుకా సమైక్యమై 

(శ్రీకరమై జగ త్రయ వశీకరమై భువనైక సేవ్యమ 

ప్రాకృత దివ్యమంగళ సుపావన విగిహ శోభలేర్చడెన్. 

సీ. వీరద(శేణులు నీలాలకము లయ్యె నఖిల దిజ్మండలం బాస్యమయ్యె( 

జం[ద్ర సూర్యులు మహచ్చకు యుగ్మంబయ్యె ననిలుండు ఘా9ణాకృతివి ధరించె 

నుభయ సంధ్యారాగ మోష్టద్వయం బయ్యె. బలుతారకొలు దంతపం క్రులయ్యె 

నది9కూటంబు లాయతభుజాంత రమయ్యె శిఖరముల్ వరకరస్తితి వహించె 

తే. సింగిణులు మణికంకణ (శ్రీ జెలంగె. జంచలలు ను త్త రీయంపుటంచులయ్యె ల 

నూర్మియ క్త రత్నాకరం బుదరమయ్యె విశ్వరూపంబు హరిగ సేవించె సుకవి. 88 

సీ, హాోటకమణి కల్పితాలేఖ్య విలసిత మకరతోరణ వన న్మంటపాంత 

వరతారకాగణ స్ఫురదంబరాయిత మణిదీప వృక్ష సంపద్వితాన 

యనుపమ శిల్ప శోభాకీర్త నవరత్న భాసుర ప్వర్షసింహాసవాంక 

య ల నయా | భష భవనసీమ. 87 
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Pa 
య 3 

ల 

యన: జండ కోదండ రాజత్క-రాబ్దు 

మ్మన శ్రీమ త్చిళంగ కౌశేయ కాయు 

రద మన నవని జాసహిత వామాంకభాగు 1 

ర: కోడీయమాన భంగరంగ న్మహోర్లవ భాగ మనంగ . 
లలితమౌ కికదామ విలాస లాస్య చి, త్రితవశీయతోదర సీమ రామ. . ౨౨౨8 

గారించి యిరు గన్నుల యందు. బి మోదబాష్పముల్ 

నించి శరీరమెలెడ జనించిన పుల్మ్క_ల పారవళ్యతన్ 
భాం | 

వించెను రాలు స్రీలయి జపించెడి సుందర పాదపద్మముల్ 89. 

వ, ఇట్లు సేవించి (శ్రీ విభు ఏన కభిముఖుండై కవివరుం డమం౦దానంద కందళిత హృదయార 

విందుండె యిటని సుతింసం దొడంగె. 90 

ఊఉ. కంటిని నీ వదద్యయిని( గంటిని నీ మహవీయమూర్తి ము 

. . కంటికి వేయికండ్ల తెర గంటికి నా నాల్లు మొగాల మేటికిన్ 

గంటికి(. గానరాని సను(గంటి మదశుల నె నమ్మ లే . 

కంటిని జన్మ ధన్య మనుచుంటి భవ మ్మడుగంపె నచ్యుతా! ౨ శ! 

తే. కనులొ భక్రవాత్సల్యంపు గనులొ తెలియ (శ్రుతులొ (పపణవరూపమ్ములౌ (శ్రుతులొ తెలియ 
 ముఖమొ భవ బంధము క్రిసమ్ముఖమొ తెలియ పదములేయౌనొ యిహపరపదము లగునొ. 

హ, ఓహో : ఎక్కడి దీవ్యకేజమిది యోహో : యేమి సౌందర్య మో 
హో హో : యెంతటి సౌకుమార్యమిది యోహో : యెట్టి లావణ్యమౌ 
మాహాబావ్యా మదృష్టపూర్వ ముపమానో క్రి న్నిరూపింపంగా 
సాహిత్యంబు గలాదె వాణికి ననంత శ్రీ9ముఖి శే9ిణికికా.. లీ 

ఉ, ఎవ్వని దివ్యరూవనిధి నెవ్వని సన్మహి మార్హవావధికా 

” రవ్వయు నవ్యిరించి ముఖనాదిత వేద. మెజుంగ లేదొ నే 

వెవ్వ(ండ నిర్వచింప వసియించి భువిన్ దివి నంట వోవ(గా 

కుముద ' బాంధవుం డీ ముఖమున కెనయే ?- 
నిద9ంజెందు కమలంబు లీ కన్ను గవకు . గీడై 2. 

ష్టమౌ ల్రికార రూవమ్లీ చెవికి సరియె శి 



కే. చందనాగరు ఘనసార రారలర వ మందరాక్నతి మధియించు మణిమయ బరి 

చలన బృందజాత సుధాంబు ఫేనేందువులగు చామరాహాతి కవికేకు 

ని లో! , 

సీ చరణ పీరీకల కుత సీతలాడ యడ (గి పదు యోటమి ననువుతిండె. §7 

ఉ. అందమునందు నీకు సరి యందము కంతుజయంతు లాడిగా 

నందజు సుందరుల్ బళిరె! యందజు సీ కొనగోటీకేని మకా 

విందును సీదురూపు కనువిందు నొనర్చితి విన్నినాళ్ళ కే 

మందును దృష్టిదాకి సగము మందెదవో యనిపింతు రాఘవా | 98 

ఉ. నడభువి కెంపు లీను చరణమ్ము, రమామణి నాట్యరంగమౌ 

వెడ(దయరమ్ము, జానువుల వేలు కరమ్మును, జూపు దోపు: జే 

సెడి నగుమోము. సత్కృృపలు చే(పెడి కనొవ లంటి నంత మా 
ne 

సెడి ననిపించు సీ యొడలి చెల్వము విల్వల శ్రీసగ మ్మగుకా, §9 

శః నీ పేర్విన భవాబ్దీ నీళ్ళు మిగింగునదేల జలధి బంధన ఘట్టముల వినియెనొ 

యిం[ద్రియ దశకమ్ము సీవన 6 దలవంచు దశముఖ విధ్వంస దశ నెజింగనొ 

సీ పదమ్ముల( గాంచి నెణి జాతి గుండెయున్ గర(గు గౌతమనతి కథల వినెనొ 

నిన్గాంచి హృదయమ్ము నిశ్చలస్థితి నొందు! బవనాత్మజు (డు కట్టువడు టెజీ గనె 

తే. పది యధర్మంప్ప తలలేని పాడిదప్పి చనని ధర్మంప్పు టొక తలన్ సమయవె యవి 

యేత దవతారమును దాల్చి క్మాతలమున నాటకం బాడి ధర్మమ్ము జాటినావె. 100 

కే, అదిగొ : మా తల్లి సీత సీ యంకసీమ( గడలి యొడినొప్పు మేరు నగమ్ము కరణి 

మెజయుచున్నది చిజునవ్వు సిరులు గురియ సరియె వరలాసతికి విరుసత జగముల 101 

కే. జనకుండే యాదిజననికి జనకు 6డయ్యె రాతియే తోకమాతకు ధాతి9ియయ్యె 

నాథుడే మానినికి జగన్నాథు( డయ్యె సట్టి మా యమ్మ పీతమ్మ యంఘగ్ గంటి. 103 
wm 

మ. క్షమకుజా బుతిగికవౌట యో జనవి : యచ్చంబా గుణంజే కరం 

'బమరెన్ నీకును డోగిహికాక మల బిహ్మాస్త పియోగ వ్యథా 

క్ రమితాంగుండయి కావుకావుమని యార్వ౯ జూడలేనో నృపా! 

క్షమియింపందగు( గావుమంచనెడి యీ కాక బ(టం చాడవే ! 

pn . రత్నాకరం బడే రత్నపుష్పవికాస కనకలతాసూ తికా గృహమ్ము. 

స్ట్ పద్యమే సతి పాదపద్మ లాన్యమునక సౌందర్య రస ఎంటెల 



మారకుమారు(జే మారమణీమ జ్ గర్భ కస్ట ముకా ఫలంబు 

హరి యురమ్మేచారు హరిణాక్షీయా రమాకాంతామకల్లి యేకాంత గృహము 

ఆ మహాలక్ష్మీ జనకు భాగ్యమ్ము పండి ధరణి దాంచిన లిబ్బియై దొర కెనంట 

యీ మహానిధి (దా జగత్సా మి కొస(గి వినుత వె కుంళపదమును గొనియెనంట. 

. ఘన రత్నాకరగర్చ గహ్వారత టిన్ గాలించి నంపాదనం 

జొనరించెన్ హరియే యమూల్యమణి నత్యుత్సాహ మే పార నా 

జననీ రత్నమునే పహారించె ఖలు. డాస్యంబుల్ పదిన్ దాల్తు నే 

ననియో గుండియ లెన్ని గావలెనొ యూహకాసెయ( డున్మాదు(డై . 

మగవారినె వలపించెడి మగవా(డగు రామచందు మది దోణశిన బల్ 

మగువ వంట తల్లి వగు సీ సొగసెన్న వళందె తమ్మిచూలికి నై నక. 

- నీదు పిక్క నుడి నెగడుచుండుట(గాదె యంబ ! రాము( డెంతొ యందగా (డు 
మెజు(గులీను జాతి హరిసీలవుణి డేని బసిండి మనలిగాదె సన? జెలంగు. 

అని నుతిపేసెడి కవి దరి మనుజు(డు జనుదెంచి లోకమాన్య కవివరా: 
నిను (శ్రీరామ నృపాలు(డు గొనిరమ్మనె నంచు నతని. గొనిచనె నచటకా. 

= నవ్వులు నవ్వు ముద్దు వదనమ్మున( బువ్వుల రువ్వు భాషణల్ 

నివ్వటిలంగ సాదర మనీషను స్వాగత మిచ్చి మెచ్చుచున్ 
మవ్వపు( గేలుదోయి సుమనస్పమవాయము ము జల్లి చెంగటన్ 

రవ్వలపీకి. జూపి యిటు(లం దయచేయు[డటించు( బిల్కు_టన్. 

. ఆకవి కెటు దోంచక హరి యీ కరణికా బల్కు నార! యిదియేమని యా 

లోకించు జెప్పవేయక యా కోమల విగిహమ్ము నతి పరవశు(డై . 

. వేగమె లేచి శౌరి కవి వేదికం గూర్చొనంజేసి చేతికిన్ 
బూగఫలాక్షతల్ గలుగు పుత్తడి పల్లెర మిచ్చి యిట్లనున్ 
రీ గరిమ శ్ర మీజ గడు. దియ్యని తెన్సులొనర్చి (శ్రీమహా 
భాగవత మ్మొసంగి కృతిభ"ర్తను జేయుమి నన్ను సత్కవీ ః 

=, అనుటయు నత డాశ ఎర్యమ్మును గొని యిట్లనియె నీకు బోలునె యిది యో. 

* ౩ నిజమా లేకయె నను ను వరిహావమ్మొనర్చనా యీ పలుకుల్. 

నాతరమౌనె “యో యనిన నొ యనరాని విమూఢ జన్మునో = 

పూకవరితం ! నిన్ గృతి వి విభూషితు6 ( జేయును మెప్పు గాంచలా. " 

పోతన చరితము 
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నేడు ఎ జన్మ తపి విశేష మొర తై కుక న్ అ ష్ 

సీ యాస్థాన కవీం|ద్రునౌట కిటు పండెళా నా యదృషమ్మహో ॥ 114 

శే, దేవ : తావకాంఘిి యుగ పిభావముననె కపివరుండు నాడొక చుహో కవివరుండు 

గాండె యో సుధాంబుదమ : నీ కరుణవృషి కరయ నిమ్నోన్నత విభాగ సరణి గలదె? 

చ. పులగము మీది పప్పు ధన పూరులపెనె మొగంబు మెప్పు లో 
_ కులు బడు పేరిమ, సాగరునె కోరిగడే గడు లిలు నింప 

లముల మేఘము లురియు 
లల 

సర్వ 

నుల దరి జేర్చవచ్చితె వ మనోహ 

ఊఉ. ఈం౭దెను రాళ్ళు నీళ్ళ పయి నేలె ప పప పంచము పాణి 7 గాని సీ 

పాదుక, గడ్డిపోయయును దిహ్మశరంబయి కాల్చె కాకమున్ 

మోదెను గో(తమూక పదముష్టి హతిన్ దితిజాలి నెల్ల రన్ 

నీదు బలమ్ము( జూచికొని నే నటు లీ కృతి వాయ(బూనుటల్. 117 

చ. అనుకొనలేదు నేను కలనై నను భాగవత పీబంధముకా 

'దెనుంగు నొనర్పనేర్తునని దేవ! యహేతుక జాయమాన పా 

వన కరుణా కటాక్ష విభవ మ్మెదిజేయ(గ శ క్రినీదహో ; 
యినకులభూషణా 1 కదల దీవు తలంపనిచో( దృణాగ౦ముకా. 118 

క. ఆనియెడి కవి (భూమధ్యమ్మున హరియు.( దిరోహితమ్ము బొండెను నత (డుకా 

_ దన సర్వన్వము గోల్పడు వణిజాని కిరియ( గనులు దెజచి వందుర/దొడ(గె కా. 119 

కే. అటుల కంఠావరోధ రోమాంచ బాష్పకలితు( డగుచును నార్తిమె( గల(తవడుట( 

గాంచి తిప్పనార్యుండు తత్కారణమ్ము నడిగె దివ్యదర్శన కథన్ నుడి 

క. చిత్యమగు నతని కథనము తత్రత్యజనంబు విస్మితస్పితి వివి నీ 
గాత స్పర్శమ్మున నీ ధాతియు గౌతమి పవితితన్ 7 గాంచె ననెకా. Ri 

క. సోదరు వాక్కుల. దిప్పన మోదమ్మున వినుచు హృదయమున మహదాశీ 

ర్వాదము నొనరిచి పొగడన్ బో(దొడ(గిన నాల్క నా(పి పుచ్చెకా మెచ్చెకా. 122 

కే. కొజకు లెడసి గవ్బిలములు గుడికి? జేరి స్వర్పహిష్క్బృకి ందు [తీశంకు కరణి 

గల(కులకా వేలియాడెను గెల(కు లెల్ల దెలివిగొనె( బుల్లులున్నిది మొలయ 



ఫోతన చరితము. 

చే కల్వ దాది రహాలాననమొ కల had Til ha 

డెచతి వాసనారాయణుం డెచటీ నేను నాక మెచట సృగాల మాణవక మెచట ? 125 

క అవతువంచగ బంహ్మయు నచతుర్చుజ విషువ నిటలాందిక శంభుం 

డు చతు ర్వేదాచార్యు:డు నుదతురధిషణా విశేష శోభితు. డత(డో. 128 [11 . 

చ. చదివినవాండఃగాను. గురుసన్నిధి నెన్న(డు నేను సాహితుల్ 
కుదురుగ నెపొ తీజికగ( గూరొ ఎనినప్పుడు పొిద్దుబుచ్చ (గా 

జీ 

నెవదొయొక, గంధ ధ్రమున్ చెఅచి యిష్టమువచ్చినయట్లు లర్హముల్ 

గుదిరిచి నేను గూడ నిల గొండొక వండితరాజు నె శ. FE 127 

వ. ఆనుటయు( దిప్పనార్యుం డతని కిట్టనియె 

తే. భానురాక మున్ డెలుపు తత త్ప9భల( గాంచి చి నమ్మినగు పద్మినికి వంచనమ్ము గలదె? 

ఫ స్వప్న మది భావిఫలసూచకము గాదె? యనుజ : నీ భవిష్యత్తు ముదావహమ్ము. [29 

కే. సాధకుని కిల నుఖ దుఃఖచయము లరయ నెంతమాత్భము నడ్డుల నిడంగలేవు 

పూని రత్నాకరంబును బొందు నదుల మిట్రపల్లమ్ము లడ్డును బెట్టంగలవె 2” 130 

క, ఆనీ తిప*నా రుం డచ్చటి పనులన్ని , ముగించి త్వరగ దియనంబై పో న 
తన గూడుకొంచు నల్లన మనికిన్ జేరంజన మార్గమధ్యము నందున్, 131 

ఉ. ఏకశీలాప్పరిన్ విడిసె నీశ్వర పూజ నొనర్వ(, బోతరా 

జీకథనె నెల్ల నచ్చటి మహీసురపాళికి( బండితాళికిన్ 
బా౦కటరీతి మో(కజిలి భక్తి నివేదనముం బౌనర్చె నే . 
నీ కృతి వారాయ(బూనుట యదెట్టులంటంచు ననుజ వేడుచున్. " 1832 

ఉ. వారలు పోతనం గని యపార సమాదర భావ బంధుర 
శ్రీ రహియింప విట్దులు వచించిరి “ధన్యులు విన్ను గన్న నీ 
వారలు నీవు సీ తెనుంగు భాషయు దేశము మేము. బద్దసం 

సారుల నుద్దరింప నిటు జన్మ ధరించితి వేమొ సత్కవీ 1 “ps 

శా. ఆచంద్రార్మ ము నీదు పేరన సమసాంధ)ి ప్రజానీక మ 
న్నా! చేయె త్తి నమస్క -రించు వెపు | డాం(ధ్ర(శ్రీ తలం దాల్చు నికా 
కై దీ నవజ Hs కృతికా గనుటకే కై పా _ప్రమ్ము లేదయ్యె న 
నవ Je వో ఒచిపుటుకొ నె సీ వాక్యామృత 6 బాన(గన్.. SE 

య సంవత్సర చై త శుద్ద 
వ. i | J న్ ల ॥ Vy, iW i mig, bei Wl ME 1 శ జ. ఏ. సయ్ pene wa We Ber స చ న | త స్తో ఫట సస శ్ర ఖు నకల స మన taal ha ss . a | 1 i శ ye 



వ. అనుచు వచింప నివ్విధి బుధజనానుగిహంబు వడసి బమ్మెరకున్ జనుడెంచి, భాగవత న. శ 

రచనారంభ కుతూహలాయ త్త చిత్తుండయి యన్న దద్వత్సరంబున. 136 

చ. అడవిని గండ్త కద్దుకొననై న నను జేరుకు నీరు జిక్క న 

మడుంగులు నెండంగా. జెటువు మంగలమమ్యు: బొలాలు వీడుగా( 

చా 
బడె(, (బజ వానకి మొగమువాచి కనుంగొనషాగ లోక మ 

ట్రుడికినయట్టు లయ్యె. గొనయూపిరి నుండెను గ్ గొడుగోదలున్. 13 
బుక 

ఉ. బొత్తుగ ధైర్యమే యుడిగిపోయెను రైతుకు, వంచినటి న 
hohe 

డ్మెత్త తంగ దీణకుండు నత డీగల దోమల? గొటుకొంచు నా 
ళా 

గి త్తల వెపు జూచుకొని ఖిన్నత నెన్నుదుర రంటి మేమి యా 

పాతను, గ శత్రివాటిడ రవంతయు మోమున న్నెకు లేడెటన్. 

ఉ. చండకరుండు నుద్దృత నిశాత నిదాఘ సహస్రకోటి దో 

. ర్రండ పటు ప్రతాపుండయి ధారుణి నెల్లెడ గ గడిపో(చ 
హాబీ 

కుండ(గ మాడ్చె నెత్తిపయి గొట్టుటరీ స్తియె కాని నోపకే 

కుండి న గొడ్ల పొట్టపయి( గొమైనటన్న నిదేటి భావ్వమౌొ * . 139 

శే. కలదు హలము పొలమ్ము గోబలము కాపు లెప్పగు దున్నెదమని వాన కెదిరిచూకు 

రొకట దై వబలమ్మె లేకున్న నరుడు గవ్వకుం గొజగాడు బింకమ్మె పడు. 140 

క. పడె కజవు బిచ్చగాం డగ(బడిరా పకువ 
బడె లోకమంత. గబకటపడె( (జజ కన్నీటివా "న: బడె నెల్లెడలన్, Hl 

జ 
ప. కడుపు( జూపుచు గుండె. జెడబాదికొనుచన్న మన్వయ వో న్ యని యజచుటొ 

తలకి9ందు వా(కిట( దపమొనర్చుచు బికిరమున క యార్చు బె బె రాగివాడు 

కడప దండమ్యుల నిడుచు నాగని లేపి గానడోలిక నూఃపు గారడీండు 

పిల్లలకోడియ టి లిలు దిరిగి. మర్పాటమ లాడించు- సింగవి సవారి ' 
భాం బాం భరి 

లు గుడ్లు వెడలి. కధా గన్ 

( ఏ బీద అలప్పల్లెలకై. . 143 



156 పోతన చరితము 

వ. ఆంత నొక దివసంబున: బోతన నియకాళ్కు:2ై బుష్యశృంగుని సచ్చరిత్రంబు సర 

సటమ్మున బురాణవె ఖరి నుడువుటయు. 14 1 లై 

చెజువునం గల నీరును నిక్కె నెద్దేనో 

కులు డెజచెన్ బొలాల్ కృషికలోకప్ప కష్టఫలమ్ము దక్క_మిన్. 148 

ఆ. చెజువులోన నును (చేరె డు నీరు మా కనిన మాక(టంచు దినము రేయి 

జగడమాడుకొంచు? జాలి చాలనియట్లు పొలము దడుపుకొనుచు. బొక్కుచుందు,. 147 

ఆ. కలల దలలు( బగులు జలము మా కీయకయున్న ( జూడుమనుచు నొకరు బలుక 
మి యాశయున్న చెజ్జగాల్వడె వరి యను నిరాశనూర్పు దనర నొకడు. 148 

కే. కాంపొకండు తాను నీరటికాని దరిసి సొలమునకు జలం వీయవె ? తెలిసె నీదు 

అము కరణమిచ్చినది రేపటికి. జూడు మీదు గతి యని మెలివెట్టు మీసకట్టు. 149 

వ. ఇట్లు దురోదరపరాయత్తుండును, మధుపానమత్తుండును, వివేక విహీనుండును, నవగ 
తాత్మాభిమానుండును నగు నక గ్రార్షకాపశదుండు, 150 

తే, ఉన్న పుడిసె(డు వీళ్ళు మీ మీ యొక్క పొలము నెట్లు తడుపుకొందురొ నేను నీ చినమ్ము( 

జూచెదనుగాక యని యగ్గి సుడులు దిరుగు చూప్పలన్ నీరటి మొగమ్ము( జూచిపోయె. 

క. కోపోద్దీపిత మతియై కా(పు వలుకు (శ్రుతి విదారకములగు కటువా 
(గూప శరమ్ముల నీరటి కాంపా పోతనను నొంటి గని వివిపించెన్. “152 

ఆ. “పోచిగావి యెగసిపో(త యింతింతగా దె త్రిపోయవచ్చు నేతములను, 
తప్ప ౧ద్రాగి యేమొ తలతిక్కగా( గూపె వాని. దిట్టం దాంళ్ళు వసుధ లేవు. 158 

క, ఏమగునో కరణము వని యీ మాప్పల' జూడుమనుచు నెగసిపడుచు ను. 
ద్దామత మీనము దువె వ్వెను స్వామీ 4 వా(డెంచ నొక పసర మనవచ్చున్. 154 

ఏ గానీ మీ రీమాపృ పొలాల దరికి  వేగవందయా 

అచును గదియ 155 

వ. ఆవి ె వ్పంగ విని పోతనార్యుండు మేరునగరె ధైర్యుండు, నమయోచికచర్యుండును నగుచు 
నగుచు నిటు వలికె. 156 

167 



పంచమాశ్వాసము 1§7 

క. ఆన విని సీరటికాడును 'ననుడెంచెద మీదు వెంట సాంమ:' యన నీ 

వనవసర వే మె నొెకతండసనె సనవియెదనని రాత్రీ స సుక విచందుి Fev నేన్. [51 

పీ, కనుపాపలకు [(భ్రమల్ గలిగించి వలపించు చెసల మొగాలకు మసి నలం: 

రంగురూపుల నంతరంగాల బంధించి వెలయు వస్తువుల వీడలను మలి: 
నానాత్వమును జూపె నవ్వించి యేడ్చించు ఘన జగచ్చక్షువుకా గపి ఎవెచి 

యిహలోక (పకృతి విరహితత్వ మిడు నూర్డ్వ శారకాలోకాల ధాఃన ముంచి 

తే. యెత్తు వంపుల భేదము నెజు(గనట్టి సర్వసముండును శబ్రసంచయమ డెల్ల 
గల్ల యను మౌనిరాజు సంకల్ప వర్తితు(డును శాంతికొము (డు తాతి కుడు తమస్సు. 

మూట క్ 

ఆ. అవధి రహితమైన యాకాశలోకమ్ము నాకిమించి మించి యలరె తమము 
తమములోన( కోయ తత|ోపడేశమ్ము తను వుగొన్న యట్లు జనియె సుకవి. 160 

తే. చెంప. గొట్టి దాగ(గవచ్చు చీ(కటి యది కారునలుప్పల నీను నా కటికరాతి9 
యలరె ఘనరూవమనిన నేమనుట లింకం బొరిగ నేతితారకల పై, పె. బొరలు గిమ్మె. 161 

క. చిశున( గల జీవమ్మటు మైకపు వల( జిక్కువడిన మానవు నట్లుల్ 

వేంకటి నొదిగిన శికువటు( జీ(కటిలోం బడుచు నిదురంజెందెను జగముల్. 162 
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జ్వర మరుదెంచు సీ చెజబువు జాడకు రాడిశ నీరటీండు నా 
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బ్బులి వలె + అంకెవై చి వ మనుప్పట్టను గొమ్యున6 జిమ్మె ' ధేనువుల్ 

.విలువగ(జొచ్చె వత్పములం (బ్రేమరన రాన్ 
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యకునకు నీకు నెయ్యెడ సమావసరమ్ము స్వరమ్ము లేడునున్. 292 

శే. సీలిమబ్బుల తెరమాటు నెజీగ దా(గి కండ్ల మెజసిపోయెడి తటిత్కాంతిమాల 

= పథము జూపించుననుటకు బదులుగా(గ శిన్మరీశదాకే కండ్ర( గిిమ్మ (జేయు 

# 



వోతన చరితము 

కృతిలేఖనకు గంటమిచ్చె నిటులు 

భాగవత వేఖనమున కపకమింపసవలయు నింక నాలసింపంగా వల” దంటంచు... లికి 

Hh, తన ఆ! రో స ద రా | గ చ. పలికిన సగరిజూని గనుచదు భ కియుతుండగు పోతరాజు నీ 

రచింప్తమంచునున్ . ల లీ? 

ప్పుడే కదే; 298 

ము. ఆ విరామమ్ముగ నన్న సత్రములు యజొ జొంతమ్మునన దక్షిణల్ 

కవి సత్చండిత విప పఫసంతతికి సత్కారమ్ము తోరమ్ముగా 

సవరింసం దగు మ మార్గమె య్యదియొ నా స్వాంతమ్మునన్ దోంచదం 

చు విచారించుట లూరుజుండు కరముల్ జోడించి తా నిట్లనున్. 299 

మ. “అనఘా ! మీరలు చింత సేయవలదీ యాగంబు సర్వంబు నా 

వనజాక్షుండు కృపాకటాక్షవిభవ వ్యాపార మేపార(గా 

నొనరించున్ బరిపూ-రి నాకు గురుకుల్యుల్ మీరు, నా మేను నా 
ధనధాన్యం బభిలమ్ము మీదు పదపద్మం బందు నర్చించితిన్ .”” 800 

వ. అన విని పోతనార్యుండు, Er gol 

. “పదసడి పళ్చాతాప మెద నొదవ. బవిత9మయ్యె సీ యో జన్మం 

బదియే చాలున్ రూకలు మొదలగునవి యయ నీకు. బోలునె” యనంగకా. $302 

తే. ఈ ధనమ్ము మీ కెప్పడు ననిష్టమనుచు నే నెజుంగుదు స్వామి : మన్నింపవలయు 

రాము సేవన్ వ్యయింప సార్థకము జెందున ని యొనంగి కె కొన ద త్రహరణ చ్చు 

ఊ. రాజ్బ శిరోమణీ : (పతిఫలమ్ము నొనంగ దలంతువేని దు 

ర్భావత వీ. డొనర్చు ఘనపాతకతూల నగాలి గాల నీ 

ఏవకునిన్ భవత్కృృతి విశేషములకా వినిపించి భారత 
శుకు లట్లు తరింప జేయవే: ౨. లై0క 

చు వచియించె ను €: కులు వెట్టి పెట్టి ల 

దు నము వ క డంజు వీకీర్ణ వనన్ఫరోవరా 



కే. కవి కళానిధి వాక్పుధల్ చెవుల:గురిసి నంత నచటి జనాలి మోదవారకవమ్ము 
వా - 

/ చన భా షు జల్ Pe we ల శ wr క! k i లవధిరహితమె పొంగె వెళ్య వవమాత 'నెంక ధనమేనిగావి నే నికు' ననిమయె. 808 

న్న! 

వెట్టిరి, ఇంట మూల్లి చనువి త్రము లెంగిలి ఉత గాకినిన్ 

గొట్టు గాని దుర్వకయము 'కోబ్లన ( బెటు నదంత వెంట దా: 
ము 

గట్టుకపోవునే ? సుకృత గ౦ంథములన్ రుచిబుపై నే;టికికా. 807 

కే. ఆ యుదంతము నింతకు నంత (జేసి చెపుకొను లోకులకు భ క శేఖరుండు 
ము జాన 

పోతరాజన దేవునివోలె నుండు నఖిల ధనధాన్యవృషి వల్లన (గం గురియు. 308 

క. సారతర నిగమ వీథి విహారా;: కెతవ హి హరణ హారిణాజిర ని (a 

రారక సింహకిశోరా : శ్రీరమణీ చి తచోర : శ్రీరఘువీరా ! 
యు న్ 

చ. భవభయహారకా : మధుర భావ భవాక ర 

భవరిప్పతారకా | నిగమపావన పాఠ వినప సప 

భవరిపుమారకా ; విమత బొద్దవ పుర్వర। ఎ 

న్నివహనివారకా ! నిరత నిర్మల ధర్మగుణ |ప్రచారకా ! 310 గ 

పహ ంరణకలిత 

ఇనకుల విల సద్ది మకరవదనా !: వననిదితనయా వరవనసదనా | 

దనుజకను విఘాత కనరకదనా ; ఘనముని జన సంగత శ 

గద్యము 

శ్రీమద్భరద్వాజగో త్ర పవిత్రాప స్తంబసూతరి, పిథిత సూరిజనమి త్ర, బక్క య్యకశా స్త్రీషు 

వాగేశ్వరీ సమాసాదిత, వై దేహీవర ని వేదిత సరసకవితావిలాస, సహజ 

పాండిత్యభాస, వ రకవి విరేయ, “వరదార్య ర్యా నామధేయ పరిణీతం 

బైన పోతన ' దరికిమను మహాప౦ిటంధమ్మ నందు 

పంచమాశ్వాసము. 





య్ర్ రామా ; పావన శబ 

రీ రామార్చిత సుమ బదరీఫల కామా 

సూరినుత గుహ క్షౌళిత 

సారస పదపీమ : క్షీరసాగర ధామా 1. | 

తే. భాగవత కావ్య రచనా విభాసురమ్ము త్వత్పదాంకిత కవితా సుధాయరము 

కుభకరమ్ము పోతనకవి సుచరితమ్ము వినవె శ్రీరామ : శ్రీక 

సీ. నవరసంబులు జిల్కు నవ కావ్యము విధంబు నవ వ వచ్చరాది తా నవతరించె. 

బంచాంగములు తరు పంచాంగముల యట్లు జీర్తపత్రమ ముల వర్జించి యొప్పె 

కుకపిక ద్విజము లోపిక శుకద్విజులటుల్ తరుణ భాగవత ' గీతములు వాడె. 

దోరణమ్ములు లేమితో రణమ్మును సల్పి పచ్చవచ్చగ శాంతి పాదుకొల్పె 
జః 

ముధుని వలం దవిలి యోడె సవిత పికృతికామినితో వసంతమాడెం-. 

తము బొడె నాండె కవివాణి తెరవీడి వాట్యమాడె. శీ 



కరి(కించె, శిరమ్ముల నూంచె భూరుహ 
ఏ మోదతనూ.౧ శకుంతజాతి, కో 

కిలములు స్వాగతాభ్యుదయ గీతము లాలపనం ద నర్చెం దా 

మలికుల యూంక్యతుల్ శుంతుల హోరత దంబుర మీపె. దో(టలకా. శీ 
ర్ట 

సీ. ఆలివేజణీ మ త్తకోక్లవాణి చూతప ల్హవపాణి సకల బుతువులరాణే 
వరి తనువిలాన ప్ల ల వభాభాస దుల్ఫీ కాహాన + చంపక సునాన 

నై గనిగ్య వికీర కుసుమ ాాభరణపూర్త , వసనపర్హ 
లూ 

క్రి మం పాలాశసుమవ 9 తరుణాబ్దినేతి పె సౌందర్యధాతి) 

కే, మంజు మంజరీ వకోజ మహితశేజ చారు సౌరభలిప్త రంభోరుదీ ప్త స 

సరస సుమనస? మేళ పిసన్నచేత భోగ్య బుతుమతి వానంతభూప యువతి. 7 

ఉత్మ్కళిక 

విరహ తాపమ్ములో వేడి [గీష్మము లూర్చె 
మేక మఘ సందేశమ్ము మెజియ? గనులు జెమర్చె 

ఎత్వల్  జారుహోనము విప్పె 

సూడ రోమాంచమున నొప్పె 

ల్ న దన జీర్ణ వస్త్రము లొల్నె. 

నల వసంతమున నూత్నాలంక ప్రతుల? దాల్చే. 

సతి హృద్వికారములె ఒ ఉతుషట్ము మయ్య నిల. రి 

శిశిరము
 

0 NU ed. ర్న ధాహాతిని బొంది మరు డనంగు డర స్ట వసంత మెొత్రివలనః 

శ్రిత వేత కీ పుష్పక పాణ తూణ కాతసూన శిలీముఖ. సహితుడ మయ్యె, ళీ 
7 

జ, స్తాణు ఇటాచ్చటాటవి. విళాతకశాయిత పుల్ల మల్లీ కా 

మేష. 



చా జొ ల దం నా ge అర 3 అటో పొ a జ 
ధా జిని మోడి సె రము జల పర విక కరణము ath ఓ ప 
నా ఇ క ప 

ర Te pT wa భం pln బి a 
రురు Dr దర్శకుని అర జియాంర ము తొడు గెలల, 

క. శ్రీరామాలయ మందున! (బ్రారంభమ్మయొ 

(శ్రీరాజిత నవరాత్ర సమారాధిత |బ్రహ్మసతి యజ్ఞోత్సవముల్ 

క, శారదరాకా శశి గన వారాన్నిధి మంటి నంట వ  ౦చు [క్రియన్ 

(శ్రీరామచందు9(౬ గనుగొన నూరూరి జనమ్ముతోడ నుప్పొంగె స 

ఉ. పండటు లొల్చి చేతనిడు ఫక్కిని గన్నుల. గట్టి నటులున్ 

బండిత పామరావళికి బాలక వృద్ద జనాళికిన్ మదిన్ 

నిండెడి యట్లు భాగవత నిర్వచన మ్మునరించె జోతనా 

ర్యుండు క్రయాతరంగ రహిళోదర మయ్యె సభాంగణాబ్దియు కా 

5 
(శ a 

వాణి యీ జిహో పగివశవర్తి రినిగ( దాండపించునో యని (పశంసిం: 

అభినవళుకు( డీత( డన నెంతమాత్రము నజయె లేదని కొనియ 

సా భాగవత ప్పరాణ ప్రవచన మ్మనిన నీ యవని( జోతన సి 

తే. ఆల పరీక్షిత్తువోలె నేం డాత్మ లెల్ల భువిని 

నెరి యాహూతుకె సభ నధివసించు దు సండిత [పకాండులు క 
(wan మ ' 

ఎ. ఆ వ్యాస భగవాను: డా వేశమయెం( దా నితనిపె నని వచియించు 

క. ఘన హరిగుణ కథనములు విన వీనుల విం దొనర్చె విష్ట్వర్చనముల్ 

కను పండువయ్యె సుఖ భోజనము హరి భజనము లచటి “జనముకా దసిపెన్. 

ఆ, వె. విష్ణు కథలు చెవుల విమలమ్ము లొనరింప నిరత మన్నదాన నియతి గల్ల 

జం బైల టో బరమిళించి 

ప్ల మ. బంధాౌళక్ ౫ కకక క. 

భం, 

వారు, 

పాలస్ అలాల | 

డువారు 

ft త యనెడివారు 



శః 

ళ్ | క జే నా 
రద భాగ్యం బిడి నన్ను గాంచి సుకఎందద్రా ! బమము సీవు తె 

న! (7! గ న వాం గ నున శ్రీ భాగవతమ్ము గూరిచి కృతిన్ గూర్చన్వలెన్ నా కనెన్. 
4 

క. తక్కిన పురాణములు పేరెక్కిన కవివరులు తెన్లు కలయించియు ము 

రు భాగవతారము వక్కాణింపర(ట దీని వదలిరొ నాకై. 
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సీ. (ప్రజ్ఞాన వర్షదౌపనిషదామృత వారి ధరము యుష్మాక సుందర కచమ్యు, 
ందిబింబము నీ హసన్ముఖమ్ము, 

సచ్చురితియె తావకీన కు9తిద్వయమ్ము, 
మ ప్రిచారక స్మృతి సంచయమె భవన్మతి పథమ్ము, 

అఖిల కలాప్రపూర్తామల సాహితీ చ 

పూతకర్మ జానహేతు బోధక 
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ఎల _సినాంగణమున ముత కృదుపమా ద్మలంకారభూష 'లాడ్౬. నేతముల తోడ. గృపఃంగవనవె పీవి వాజ్యుయా కృతిని వాణి : 

నిత్య ధర్మవ పత నియ 



2
%
 8
 

వ 

సై
 

గ్ల 
న 

మెయాయం 

_ 
ణన 
ల 

మె యో 
న 

ల 

నెవడు శూన్యాంక 

నెవండు కూన్యాంక 

వ(డు కూన్యాంక 

a 
యటు నిజ సితాక్షషంతర 

mn 

తాశాండ మెల: బాలనను 

వ్, 
ఖి 

అద 
లన్ని తానయి కనుపాప హు 

నల మహోదధి వలయి 
తే. రూ 

రుల కాదికారిణిన 
al 

భాపిలి లోకకుటుంబ రక్షణా 

al 

వ్య రచనా పరికల్పనమందు పద్మసం 

nx 

త్నియయి రంజిలి భ అల్లో 
జ త 

వస 

వృృగచర్మాసన భాసున్ నిజనీలతను విభాజలదాను 

శివనతియో భవానిని భజింతు. ది్రిమూ 

యకువిన్ శుకుని౯ వ్యాసార్భకువిన్ నుతియించ 

రవమున విషు న్ 

క. సకలాగమ విగమోపాస 

రనముం బొనరించి కవి వితానమ్మున భర్త re ట్ర్ 
నో ల యు 

క్ష 
ల్లో 

A
 

Y
a
 

దే 

క. ఆని యిష్షదేవతా షా 

సా వచ్చు టు నాల 
న. 

నూన మీ(ంగలండెవండు 
సుని కె త నరు(డీత

(డన నె 
మై 

సీ. నవకావ్యవాణీ పిణయభోగి వాల్మీకి మహినాదికవి పితామహుడు గా౭డె 

సంచమ వేదమె వరః౭గె వ్యా 



కే. బాణ మాధుహారమురారి భారవులును గదుక జయదేవ దండి మహోకవులును 

సరసగిర్వాణ వాకంధ షురుల ధరణి కిడిన గీర్వాణు లిక వారికెందు కొదువ. 84 

ఉ. వ్యాస వినిర్మితంబయిన భారత సంహిత నాం భాషలో 

(వాసి జగమ్ము లెల్లను సేబానన భాసిరినావు భారతీ 

కానక నన్ను పారు 1 శిరసొవహీయింతు త్వదంఘి9నాకు నా 

వ్యాసుని స్వాంత మర్తమగు పద్దతి. జెప్పవయా దయామయా : 85 
ల చు ష్ 

చ, నలుకు అతాంగి మా తెలుంగు సందిట మొగ్గదొడంగి వాడవా 

డల కెగందబ్రాశి బాసల మీటారుల యౌదల "వై మేబుబంతియై 

విలిచెనటన్న. నేటికిని నీయడె డీపము మాకు, మా కుల 

మ్ముల కిలవేల్పు వీవె కొల్మిమొక్కులు నీయవె నన్నయా(గణీ : 8 

చ. పిలిచినం బల్కు వాణి సుకవీ ! భవదీయ కృతాంధి భారతా 
మల నిలయాంగణాంచిత సుకమువికరమ్ముల తేనెలూర నా 

- ద్రశయనముదోి వీచికలపై చెదురీ(తల నీంది యెయ్యెడన్ 

నిలిచెడి కావ్యరాజమన నీయడె తిక్కక వీంది)రాణ్మణీ : 87 

ఉ. కలిగ నెవండు మా కెలు(గు గడన విశ్వక వీం్యద్రు( డన్న నిన్ 

దొలి వచియించి వేతొక మనుష్యుని జెప్పంగ నొప్పు గావ్య ద్ర 

దలకు మహ త్తరాం(ధ్ర వసుధాస్టలి నన్నము. 'బెట్టిపోయినా 

వలఘుమనీష : మా కులము కంతకు( జెత్తల వీవె తిక్కనా : . 88 

ఉ. వాగనుశాసనుండు బుధవంద్యుండు. నన్నయ యాంధిభారతో 

పాగత కావ్యసృష్టి చకురానను( డయ్యెను దిక్కసూరియున్ 

వాగుగ:బెంచి విష్తువయి ః భాసిలెదా ని ముగించువట్ల సీ 

'వీగతి సక్స ఏబంధ పరమే కర రూస్పండవె తి వెజినా ! లకి 
యు రితి. he 

డీ, తల్లి యటంచు దిక కాక వితారిసది మొ9గెను దెన్లు వంకే. 

కొల్లిటి దే షయ రోటి తెనుంగున విం పె నన్నభ 

శ కుజ ఎవ వు నువ్క్యృతమ పచ్చ తెనుంగు సమాంశ మె త్తి మేల్ 

టు హాహ న్ను ౮ Wa ది | 



చ. తెలుగు పఠించువా( డతడు చెవ్పండెమెసకన్సు మమ్ము. నిత నము కా 

ల్లీ ( భారత ~ 6. a గ క పలు తమ భవ్యభారత పిబంధసుధాకస మొంట:ంబట మో 
arnt 

జ 

న క wn నో జల ల్లో వంకీలు 3 డులును జిగిర్చి సత్మక్లలెటుర్ వెవజలప్ప కావ్యఢీకులక్. 

మ. ఇలపై మీవలె నాంధ 

_ దల(వకా జీవితకాల మంతయు? బగియక్నం జెంతొ కావించుచుకా 

దల క్రిందుల్ దపము౯ా బొగర్చ నొక పద్యంచే నిటుర్ 

కలలో వార్త వృథాశ్శిమ మృటుణ సంకల్పించు అవ్వా! 

తే. అల తిమూర్తు లేకమ్ముగా నవనియందు వ్యాసభగవాను న 
ఇల 

న 

భారత మొనర్చెనదె కె తెన్లులో రచింప మూ.డు జన్మములె తె నా ముసలి తపపి. 
ఇలానే! 

తే. నిరత మీకాలనిర రిణీ తరంగ గర్భము జీరమొందు తోకమ్యు లె 
“శకస మం! వ! 

సతత జగదతీతాక్షరాకృతిని దాల్చు కవివరుః డొకండె యెదమం:ందంగలడు ఎవి 

మ. కవి గంటమ్మన నాకలోక పరిషద్దా దాంగేయ సౌధం 

కువు( గంబమ్మన? బోలదే యతని సూ క్రుల్ వెలు  వకాళప 

[తవితానమ్ములు దేవపీఠమునుజేవన్ న స్వర్తని మ 

సవరించున్ గదె యాత: డివ్వసుధ పై పాదించు 

సీ. చనుభాల ధారయై మనుమాకృ నిర్మల పేంమలో సంజీవిధామ మరసి 

రక్షోగిధారయై రగులు యోధాగణి పొదిలో లయకాల పాశమరసి 

కన్నీట్కారయు కరంగు దుఃఖా రుని నెడ(దలో బడబాగ్ని పొడలనరది 

పిణయాంబుధారయె మనుకాంక కేరిగంట బిహ్మాండ వృక్షంపు పాదులరసి 

కే. నకల రసధారలుకా దన సహజ మ 

సంగమింసగా నమర నిర్హ రిణివంటి. "ప్రతిభతో. తొ గవి కాహ్యకల్పక 

చ. నవయవతీవిలోల నయన ప్రనవస్మిత శోభంగో9లి దుః 
' ఖవికలు బాస్పవార్డి పరికల్పిత వీచుల(దేలి యా పధా 

రు రు వివశ గర్భ గహ్వర విరూపత మమ్ముల: చూలి యాదటళ 

క్ర క్రవివరు పారిణవాయు వులు గాన మొనర్చును గావ్యవే బల వ్రు | 

మ. సుకవీందామృత వాక్య వర్షసర నృప్రోతస్వినుల్ కావ్య ప 

త ఏకుటీరాంచిత పీమ. దేమనిడ లు నవలలో సా! 

యకవృ శ్రమ్ముల జీవము లొ 
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తే. కవి కరామృతస్వ కను గను చరితలు మృతియెలని శాశ్య త జీవయుతము లగును 
జ mw జ | 

కవికరామృత స్వర్శను గనని కథలు సితములయ్యును సంతతమృతము లగును, 
ఠం థి 

4 ఖీ మ అల్లి 

ఉ. ఈ మహనీయకొవ్య బుషు లిచ్చిన సత్క్బృతిజాత తత్వపూ 

శా, రానున్న బి మహో కోవి ప్రి నడులారా : మీదో (కొంగబ్బముల్ 
జ 

గానన్నోంచను దేహమస్థిర మిలా గర్భాన రత్నాల కిం 

దే గుణీకింామేలా వయోలింగముల్ 

పీ భగవంతు విత్యసంబం ధవ మ్ము గలడౌట పకృతి సర్వాస్యమ్ము కాగవతము, 

ఆత్మ యా సకల భూతాంతరా రాము(డై రమియించువా( డొట రాము డతండె 
3 బటి 

వరరాగలయగతి౯కా స్వరవిఇద పథాల( బలికెడి దీ విశ్వభాగవతమె 

విశ్వభాగవత౦ప్ప వీజెతంత్రుల మీట్ పలికించు నా రామభదు( డెందు 

ఆ. నక[ెకండె యంచు నదె వికగతిం దాడి విడుపు. గనెద నింక చేశాకండు 

గలం డటంచు నన్యగాథల ౨ నల్లచు! 'దెగని వలల౭దగిలి పొగులనేల ? 

ఉ. తా జగదాఖ్య భాగవత త త్వమెటింగియ( బల్కుటబమౌ 

భారిజితు(డై న శూలికిని బానమగండగు తమ్మి చూలికిన్ 
(బ్రాజదు వేని యేని(గని పల్క.(గ నోడునొ యా రహస్యమున్ 

నే జతగూర్చెదకా విబుధ నిశ్చితముళల్ విని కన్న యంతలో, : 

క, ఆని విజకృతిపతి యగు నా యినకుల భూషణుని స్వీయహృదయమ్మున భా . 

 వనసేయ మోహనాకృతింగొని మును బిత్యక్షమయ్యె గోపాలు( డటన్. 

ంతనె వాయు గంట మటులా+పి తలంచును బోతనార్యు+ డీ 

వింత యిదేమి నాదయిన . వీక్షణ నం త్తు కుల( దాండవించు వే. 

పోతన చరితము 

100 



భ
ై
 

.
 

అ
జ
 

తానై 
త్ 

హ
ా
.
 

| 

114 

! 

ఖై 

ర 

wh 

eC 

ః 

అలన 

శ పో ష్; 

కరుణ చెజి€గి 

న 

ba 

ణీ 

జి 
జాతే 

స్ో 

అల 
wih 

ద 

Hy 

ంకవతిన్, 

al ॥ ॥ గూ 

కంత సస ములుు అష 
కృత్చ్నము | 

జ 

న్
 

శ
ె
 

జ
ొ
 

F
E
 

«*
} 

: 
శ
ి
 

e
l
 

న
 

ఇ
 

oi
 

౪
 

క
ె
 

బ్
ర 

కే
. 

er
 

nm
 

le
 

0
 

A
a
 

oo 
| 

2
 

౨
న
 

a3
 

mw
] 

A
 

2
 

0
3
 

f
 

Ye 

M
p
 

© 
బై

 
a 

3
 

cp
 

ర 
ca

 
4 

ఇ 
౯ 

4 
n
a
 

ప్రణయభథాః 

రిత 

స్వీ 

వ 

+ ప జ 

న్ 

శ హు అతో సాల i 

జ 
et 

| స dius 

my Fe 
ital 

ఈటీ 

సళ 

ల 
i 
mT 

ది 

నా వ్ 

చ
 

స్
మా
 

శ
 

8
 

et
 

/
.
 

ఏ
 

“
2
 

న
 

a
 

«a
 

శ
త
 

3
 

Wi F ఇ స్ట స a 8 A sa] త a 0 qa lu 

a 

on 

Uae 

ER 

: 

త్ో 

స్ట 

శ 

2
a
 

స
ల
 

a
 

hp
 

గ్
 

fe
 

a
A
 

గ
 

సు
 

b
a
 

శూ
 

a
 

స్త
 

E
a
 

d
h
 

x 
3 

va
 

వ 
న 

స 
1 

శా
 

స్
త 

చై
 

ల 
|
 

st 
qr 

ng 
eS 

త్త 
వ
.
 

re) 
ccc 

af
 

ae 
gl
i 

Se
 

pp
le
 

s 
|.
 

“
g
a
 
W
M
 

ia 
vi 

©
 

1 
9
 

f
e
 

e
n
 

a 
3 

3
 

A
 

a
 

ya
 

అర 

ల 

లచేతి న్. 

చటు నిటుం జనుచును నరుదెంచ సిగిలుయరుల 

రే. ఇల 

a
 

గ
్

 

గ్గ 

ఖ్శ 
an 

అట 
ముల 

అల్లో 
ఘం 

జో 

కక ల 

త 

వణ 

Whe 

గ్ 

అ 

Fe 
ప 

oe) mn fd 
nm) Gh 

చి 

0 
శో 

ష్ 

న 

య 

5 
+ ణో ha hy, / ' 

ంచి వచించె( జోతకవియున్ సొంపారు 

శ 

శ 

| 

బళ్లో 
భత! 

/ 
రవ 
| 

లొ 
bis 
Re 

L
a
 

౧ 

త చల స్వీ రేజహారద్యుతి కా 

ph 

కావ్య కన్య 

చ 
ahs 

యు 

ఏ*చు విలువెల నీరయి కరగి! 
" బ్యా 

త్యా 
లి 

కొర, 

అంగ హం. 
కడలిరౌద్రమున లోకము మి 

య 

భంగిమములం గరిహించుచు సింగారిం 

వేణీ ఐదశిరోజరాజి 

కనుమూ(తవడ( దటిత, 

క్ర శృంగారాదిక నవరస సంగతుల కా విశ్వగత రస 

శా. వాణీ దివ్యగళ బికోభిత నట చెవ్విడూర్యదా 

షా 
వ 

మ. ఆని యా రామవిభుండు 

క, వినువాండ నే ననుట నాయిన 

ము 

సీ, జలద మృదంగార్భటుల కను; 

వర 

మా 

స 

ఆ. యబిరాజు సంగమారియె ' 

Cay 

జే, ఆనుచుం గుందు 

గవ 

సీ. నింగి నపే! 



పోతన చరితము 

పీ, కోలాటముల గాడుకొందు రచ్చరలు తా మతని యంత్యప్రాన గతులలొన 
కో అల్ జట జో త జట్ గా త్ 

పుష్పవరములు గుష్పుదురు దవతలు తా మతని సతిసద గుంభనారభటుల 
మ్మ 

నేడువారాల సె మ్ములమి౬ దాల్బును వాణీ యకని వ్యంగ్యాద్యలం కృతులలోన 

నఘమరణ స్నాన మాచరించును విషువతని భ క్తి రసామృతాబ్దిలోన 
జ ణు. ఎం ధి 

జ్య గ్ర శ జ Eu శ (గ క | ఊసు తే. నతని వేదాంత వీధఘులనరుగు నరుని దరిసి కనుగీంటు ముక్తి కాంతాలలామ 

యతని భాగవతాలయ మ శ్రితిథి తకికి విషు కీ రనామృతముతో విందు నిడును. 117 
వి 

ఉ. ఆరయ(బంచదడాళ చవ లదిన ముదు పదాల తేనియల్ 
చి ది 

గాజు మనోజ్ఞభానములు లిన పొకప్పు పాలమీ(గడల్ 

చేరల(బంచు భకి రససింధువు, పోతనకె త యన్ననో 
టీ మ్య్ త్ల అవ్ | ఆయా. | జ ట్: ॥ | అబ్ ' " శ రూరదె ధాతకేని( జెవి యొగక తస్పునె వాని తాతకే 118 

| ds | 

తే, ఒక్క-నా నాడేకతంబున నుండి భక్తి? జోతనా నార్యు(డు భాగవశ్తేతిహాన 

మగు గజేంద్రమోక్షణ కథ ననువదింప నా గజేందాిర్తి, హరి విను టరయుచుండె. 119 

మ, అల వై కుంఠపురము మ్ములో నగరి నంచారంభమున్ జేసీ యా 

వల నావంతయు( దోంపకున్కి యట నా పద్యమ్ము జాలించి యే 

కెలనజా శ్రీవిభు(డుండె నయ్యెశల నే కృత్యంబు గావించుచుం. 

కా 

లి . 

డెలలిణా జూడకచేయకే కరణీవాని వా9తునం చెంచుచున్ . . 120 

ట( గటి సిక్రి మ్ముదియైనను మజల వాకు. 

ననుచు వేకువ నభ్యాశమందెయున్న పలియకు: బోయె. దొందర పనినిగూర్చి.. 121 
ఖా 

క. మలన నె షధకావ్యము వల్లించుచు. బొలములందు వరిమళ్ళకు స్రీ 

రెల్లడల మార్చి కొలిదెస నల్లనం గనుచుండె విస్యయావృతముఖు(డై. = 122 

సి. కితుధూమములమా (గి కడు చెమర్చెడి మేన వెలి బూదిస్తూ(తలు మలుగు సూప 

: గోష్పాదసరిమితిన్ గొ రొందు సిగముడి విడివడి మెడలపై (వ్రేలియాడ 
వెడ(దవక్షమ్మున య లట్లు మెజు(గు జన్నిదముల వరుసలొరయ 

ఖో స పకచ్చమ్ముల 'సరిదీర్చి కటిన మడు (గుదోవతి చెంగు కడల్యగుమ్మ ్ష్ అజో - a] 

కుశలు సమిధలు కొట్టగా ( గూరిి కట్టి చంక నిటికించి బిహ్మ తేజంపు( గళలు 

దాగక మొగమ్ముపై నై తాండవింప దరియవచ్చెను భూనురవరు( డొకండు. ౧28 
న! 

ఆ. వచ్చి తానమాడి పాగిగిళ నుదయింప నరయు భాస్కరునకు నర ర్రథమిడుచు . 
సంధ్యవార్శి చేదపంపత చదువుచు నల్లనల్ల న్లి వచ్చి మల్లన. గని - «124 

క్ “బమ్మెర యిదియేనా ? యిట నమ్మ కా సీయుండు 

- మమ్మే కద? యి తల్ సదనమ్ము క యా 

పొతనామాళ్యుండు క్షే 
ని 



వినయ వివేక భాషణల విస్మయమ: ER © క్ J 

విను రామశర్మ యందురు నను, వసతి 

మ్మనఘా | నీవాగె వైఖరి: గన? బోతన కాత్నాజు:డవ్పగా మప: టప్ 

క. అన విని మల్లన బాడబు గవి మీ రెజు (గని దొకండు గలదే స్వామీ : 

'ఘనతర వేద: సరస్వతి యను మాటలు నన 

ర t ళ్ళి జ్ ur ‘a a ft శ్రే EE ey క్, మల్లన ద్విజవరు నీంటికి నల్లన: గొనిపో, 

దలిని గని తద్విషయం జెలను వచి 
గ దొ 

ఆ. మీదు దర్శనమున వీ యె దయ్యె మ మా జన్మ ధనంజీ। 

యింట వార యున్న ఫీ వేళ నెంతగా నంత సించునా 

ఉ. పిక్క వెలుంగునట్టి యొక పల్లియ కేగిరి నేండె వారు మీ 
రిక్క_డి శేగుదెంచుట లొకింత యెజింగిన లాలు వెళమే 

చొక్కపు భరి క్త్మె నచట6 జొప్పుడు కార్యము విస్మరించి తా 

మొక్క. క్షణమ్ములో నడచి యూరును జేర(గవత్తు రింతకు కా. 

చ. ఆనుటయు భూసురో తము. డహర్చతి తేజవిలాస భాసురా 
Pen: ) 

ముల్ వికసింప నా సతిని 

గని యిటులాడె “నాత( డొక కార్యపరాయణ చింత నుండి యా 

పవి యొనరింపకుండ నెటు వచ్చుటలౌను ? ఫలించు 

వనమున స్మేర శారద నవా ంబుజః 

శా. చేతో మోదమొసంగు నీ వినయ ఫౌశ్ల్యంబు శీత్రామృత 

మర వంద సాదరఠవచ సోమ 

126 



ఇ Bo మ క mE mn gant 5 we అ ద వ్ ల కలక కరో జలం. మజ బొ అల్లో Gy యటూాద రదు, G డో కం ro ఖో ఖ్ వనే స ముసల ల స ఉల తౌ యం pe నిలయ అందు! 
ge 4 న. తోళ్లు | 

mw ల్లో wy pe CN pr me 9% జ ఒ a Oy of సీడీ ఇట్ల శ కొ re TS జేసికొని గా నీవాడమష్యు 0 జరి(జోదు” ననుట లానాధ్వ పప్పుని కనియు నిట్లు. 136 

న 
చు 

ర్పన కడ: pu జెక_ బడు చక్కని గంటముకోడ దాని. గ 

పూ డంట: జొహుడు మల్ల న గోర నాతండున్. 140 

|| సదయా 1 యద్దాని మాదు జనకులు బుధ స 

చమలమతి( గోతిని రామచందు9న కిడియెకా. 141 

ుకయిందుక దేవర ద దృష్టియె సడన్ 

సంకున6 టోయు తీరమయి శంకలు వంకలు డిజి శారదె 
ian 

జాంక వినిష్క_ళంక ధవళాయిత పూర్ణకళా విలాస శే. న. 
భాంకితమౌచు దోవ రహితార ఎలి సీ కృతి తేజరిల్ల దే 142 

వ. అనుచు వచించి, 18 

క, “ఇందుధర పూజనము సేయందగు మనసార కుంకుమార్ద) హరిదాా. . 
చందన కుసుమ దళాక్షత సందోహము. దెత్తు' "ననుచు. జనె మల్లనయున్, 144 

చ. చనగనె చె గంథరాజమును జస్పున విప్పి పఠించి యేదొ క 

జనము 'నొవర్చి తీర్హము! బంసాదము పొడరమె సం నింటిలో . 
జనమున కొచ్చి భోజ! నము స సర్చి నుపస్టితు డైన య త్తట్న్.. టల - 145 

పొంిద్దువోయెను దమరి కి పూట భోజనమున” కనుచు వచించె నన్నాతిమిన్న - 
“మెటులు పిల్లలుగల యింట నింతకం మెం | ద్దుటన్ వంట యగు”నంచు భూసురుండు. 



అల్లో స్ట గ 

వ అ ౫ . కడుప్ప చ 

శ 

ల్ వ. 
న్. 

ల్ we hy 
Gus య్య గ mre] 

ge Wy 
ern 

శ్ 

తో 
ల్. 

క bw i 
ఖు 

క. పాతక 

11
93
 

a 0 ఇ జ 
బ్ తలో 

డిచు* 
శ 

సే జల్ల 

&, భ్రూ ఫో న 

మా 

ల
 

ద 

తరి+త మె 
న. 

జా 
స 

| J ల 
తానము హవ్యభాగ సరి 

M
a
 

టి యాలయమంగుకా, 
ty 

శే. ఆతిథి మధుకర వితతియే ఎచుండు wl 
ఖ్ 

| 
ఖో మృతం బౌ; 

లో 

మూదుకరా అ మంటి హ సకమ 
moll! 

రు. 194 
i 

దత ్క-రాంబుజ మధుమయ ధామమందు( గమల నిలయతా నిజమందిరముల ది 

కుం గాయముగల ఫలిత 
అలలే 

గ్రా 
అల్లో 

క్త స్రీ యట్టి గేస
ురాండ' 

శ్రేయస సి శే J న ఆం స జ ట్ర ర మిదియె 

క్యూ యని భోజనమ్మొనర్న్సె భూసురుండు. 1 వరాని రుచివి మనియె న 



190 పోతన చరితము 

త్, “వారు నే(టిరాతి9 వటబకు( దస్పక వత్తు రుండి దర్శనమ్ము నొన(గుగొడనిన 

“నటు వచింప(బోకుమని సియాణాయత్తు( డైన విప్రం గాంచి యతిస పల్కు. 158 

. “ఇంట భవాదృశుల్ గురువు లెవ్విధి పాదము నుంతుి పున్నెముల్ 

పంటలుపండె మా నుదుటి భాగ్యము నిండి వెలుంగుచుండ మా 

కంటికి? గాన వచ్చెడి జగత్చతి 'కేజులుగార మీరు, మీ 

“వంటి మహాత్ములన గన భవమ్ములివమ్మటు లాణీపో వొకో : 159 

gm 

. ఇంకొకహూట( దాము వసియించినమే “లని పల్కెనామె “యమో 
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రసము లీ కవిత నారసిచూడంగా దయార్దిత “రసోవై న నారాయణ యను. 

, పద్యమిది తాను బృహ్మానవద్య మైన నిత్య సత్య స్వరూపసాన్నిధ్య మిడును, 

ఆ రక్షణ కీ ధ్వని యన్వయించు వ వా _స్తవమ్మిద్ది హరి చేతి వాాతయగుట. 74 
ఈ 

. రూడి నిట్లు క్రానానందరూపు(డవయి భాగవత కృతిక. కోరవలెనె నన్ను ? 

అంతలోనె సీ పె పెత్తనమ్మరుగ. గలదె? నమిత ఫలశాఖలకా దరూన్నతియడ(గునె? 175 



4 

డును దావకాహేతుక ,దయబిడయకున్న నీ కృతివాగీయ పొడతు( డగునె 

'పాపంనరణ లేక యగ్నితానై వెల్లునే కరణిని ? 

సుతుని యేడ్చు చెవినిసోక నుత్తలమొంది గృహము బయటకుజుకు గేస్తువోలె( 
“రవం కున్నట్లు వా9లిపడవె నీవు వనజనయన : 

ఇఇ 5%, 
hia గ. 

a nn జు 
గలువ పాన్సుడిగి కరి 

ft 

ఇటు లుబుకుచుంటి రమ తి యడ్ల భార్య కెటుక సెప్ప వ్యవధిలేక 
ale 

పడిపోయె విడిపోయి ననుచు జనెడి కరుణ కవధిగలరె, 

యూ తెజంగు తలపోయుచునుండెను లోకు లెల్లరీ 

నూతన వార నారసియనూన ముదంబుధి ముని విస్మయో 

'పేతదునస్కు రై సుకవి వీరునిగాంచి నమస్కరించి ' “యో 

పూత చరి రిత9 : ప్రజల 2 బుట్టిరిగా దె భకక్ళ్వటూవకని. 

క్ 

(శ్రీ విభు( డెగుడెంచి వరచించె భవతత పద్య శేష మా 

హో: వినన నయ్యె నే కనగనయె్యనె యొ కృతిముందు నెందు నా 

పావన పదాపాడముల భాగవతమ్మది వేదమె మనన్. 

, ఆ రమణీయ గేయరచ నావసరంచెట( గల్గె వాయయగా 
నాన 

విఫణి పిముఖ పితిభా విశేష వి 

సారపసీవలా . నుుకవి చందు9లకుకా, ద్విజరూపమూని యా 

(శ్రీరమణీ విభుండు విరచించిన పద్య పద మ్మెదో యనన్. 

. వారలనున్న వెరి యిటువల్కె-ను "భాగవతాంతరస్థ గా 
ధారచనా విశషము కురత వె మున నరింతును నీ క(టంచు మున్ 

మీరు వచింపరే సౌొదబిగుమీఅంగ హర్యవతార సత్కథా. 

సారము లానతిచ్చి యఘసంహతులకా దునుమాడరే సుధీ 1” 
వ. అనుటయు నప్పోతనార్యుండా దేహోరికాగని యిట్లనియె. 

ల్ కలు 

॥ నవరసభరితమ్మగు మా ధవగుణ గానామృతమ్ము ధర నెల్లరకున్ 
భవరోగహారము చిత్తశ్ళవణ సుకొకరము శుభకరము సుందరముకా, 

* శ్రికి లొంగక శాస్త్రపు యు కికిని నతీతుండగుచు నుండు నృహరి తా 
భ్ కిక వశుడై శాశ్వత ము శక్రివిదు (డై వెలుంగు ముందు( జెలంగుకా. 

"పెరయింతి దరి నున్న బిడ్డ మాతను గాంచి కె సాచి యేడ్చెడి కాంక్ష. భక్తి 

పోతన చరీ త్రము 
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స ంధితుం డల యాత్మబంధువున్ గని స్వీయ ము క్తిరై యేడ్చు నాస_క్తిభక్తి 
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నాళియించెడివా(దుకా కను డెవ(డు కలిని 'భవవార్డి తరియింప(గలండు తల(ప. 189 

Gh కులము తరియించు' బూతయె యిల వెలుంగు. దీరములు సు తీర్జములయి తేజరిలు 
ద య న ౧౧ 

కా స్ర్రములును సచ్చాస్త పళ స్పిగాంచు భ క్రజనన సంస్పర్శన భాషణముల. 100 

రు . వాదమ్ము లుడిగి మూర్ వ్యాది దన గతి హరిగుణానుభవ పీయూషో : 

న్యాదుండై_ యేకాంత' దత నగు నేడ్చు వాకొనుకా దనుదానే, 191 

ఇ 

అఆ. బొరను(డని విధికి నామ్నాయ ధన మిచ్చె సతి యంటంచు రొమకు స్వాంత చె ముసంగె 

నె ననేమి భక్తు ( దార్తు(డై పిల్చిన వీరి విడిచిపుచ్చి పెడలివచ్చి, 192 
Come 

క. ఆ కథ వినిపించెద మీ రాకర్తి రి ంపు(డు గజేం|ద్రుడను భ క్తునకు జా _ 

శ్రీకర మోక సుఖమ్మును నేకరణి నొనంగె మకరి నెటు తెగటార్చె౯ా. 18 

వ. అని యిట్లు పోతనార్యుండు భాగవత కథాసారంబును తోరంబుగ వినిపించుదు, 194 

శా. దారిిధ్యంబులు వెంటనంటి తరుమజా దర్భోద్దతి కా కౌమముల్ 

(శ్రీరాజత్క్బృషి లబ్ద సస్య ఫలరాశిన్ బొట్టబెట్టకా సదా 

భారంబెల్లను జానకీరమణు శ్రీపాదమ్ములం బెట్టి సం 

సారే మ్మ దెటులై న భాగవత ధాషాయోష నర్చించుచున్. రస్ 

ci . వ్యాసాశయములకు వ్యాఖ్యానమో యన రసవదర్హమ్ము లింపొనంగ గూర్చు 
బాదరాయణి సూతభాష్యమ్ములో యన. దత్త రహస్యార్గ తతి వచించు 

- సాత్యవతేయు భాషాయోష భూషనాకా వరలి మూలమునకు వన్నెబెట్టు. 

_బారాళరి (గ్రంథ. సార సర్వస్వ మో యన నిగమాంత బోధన మొనర్శు' 

శ్రే, దల(ప చై పాయన శుకానతారము లన భ క్రిభావ రసా వేశ పథములందు . 

'మూలమును మించి వర్తి ంచి ముందు జనుచు.. బోతనాంధాినువాదముల్ మోదమొస(గు. 

క. అనితర సాధ్య రసోన్మజ్ఞనమున మే న్మఅచి యితర జగతి మజచుచున్ 

ఘన కావ్యానందముతో ననిమిష పురి( గావ్యధరణి నమరుచుచుండుకా, 197 
13 



పోతన చరితము 

మ. కవిచందుం కాొక్రనా(డు తాను దశమ స్కంధమ్మున౯ా రుక్మిణీ 

నవ లావణ్య వయోలిలా నుం విన్నాణంబుగా వర్తనరల్ 

చవ లూరంబొనరింప బా మరెన్ సత్కేాశ బంధమ్మటం 

చు వచించెకా స కవీందు బాల కమరెన్ జోద్యమ్ములై తో(చ(గకా. 198 

th భి కమర నంటంచును బక్క సుకవి బాల కమర నిక్క_ మె యని బాధపడుచు 
జ 

నతని సతి వచ్చె నేమయ్యెననె కవీందు9. డంత( దనయను జూపి యిట్లనియె నామె.199 

శే. ఆ(కటికినయి తినుట కేమెన నొసంగుమనుచు మారాము నొనరించె నాత్మజాత 

రేమియును లేవన( గనెద నిషవడమి దాని మజపించుటకు నయి దలంచి నేను, 200 

తే. మీదు నాయనగారు దక్మిణి వివాహ కథను వినిపించుచుండిరి కాంక్ష నీవు 

డాని వినుము సీకును ముందు దగినవరు(డు దొరకి త్వరగం బరిణయమ్ము జరగునంటి. 

కా సితవదన యుగుచు మూపు నుండి మునుజాజు పయ్యంట 

చి సవరించుకొని, 202 

॥ a 

గై వ్ వ్ల ఆ 

నెమ్మాడ్కిన్ బి బొనరించు దీని వినువారెవ్వార లేనేగతిన్ 

నమ్మంజాలుదురంచు బలె. దన వెనకా గ్రాలు పెనుంపటిన్ 

నె నెమ్మేనన్ ధరియించు చీర చెజ6 గగ్ని కా గాలుచున్ గాలికికా. 208° 

క, రగులుకొచె మంటక్ కొడి మై( దగిలిన నమ్మా యటంచు( దా నార్చెను నే 

దిగులొండి కంటి, నిలువున నెగసిన పెనుమంట(దవిలి యేడ్చెడి తనయన్, 204 

ఉ. కాంచినవెంటనే యుజికి కాలెడి వస్త్రము నేలరాచి ధె 

ర్యాంచితవృ"త్రి మంటగమీ నార్చితి నేర్పుగ నంతలోనె చే 

లాంచలమెల్ల దగ్గమయి యాత్మజకుకా మెయి బొబ్బలెక్కె నే 

గాంచ(గలేక క్షాదిమును గాయము పె వెస(బూయ నెంచితికా, 205 

క. తేనె. గొవితేర నే గదిలోనికి? జనియుంటి నంతలో నార్యతయ డ్ 

మెనొదవు మంటకో ర్వక పానీయాంబువుల దగ్గపార్శ్వము దడిపె 206 

తే. మాక్షికము( గొనివచ్చి యాత్మజ ముఖమ్ము( గాంచితికా మేన( జలువలు గ౦మ్మి దేహ 

విన్మృతినిగొని పడియుండె వె వెజ్జా నొకని. ద్వరగ  బిలిపింపు (డని యశు 9లురల( బలె... 

యునప్పడె వైద్యుల బిల్వు(బంచెవారు కిమత వివిధౌషధోపచారము. లొనర్భి 

చెండి జవియింపమిన్ గృషి విఫలమగుట( గాంచి మొనత నిట్టూరు నించి రంత. 208 

అ. అచట నలిశర్ మౌనమ్ము లలముకొనియ మోములెల్ల విషాదాబ్ది ముని(గియుండె6. 

ఎస మేమొయను పెనుభయము ' హెచ్చెవెజుగమి నాడి నరయుచు వెడల(దొడ(గె, 



ష 

డ్. 

షా శ్వాన ము 195 
అ 

వారిటు లేంగుటల్ దలంచి వారిజనేత9ియు నన్ను బీడకుకా 

దూర 'మొనోరురె యనుచు దుఃఖము నాపుకొనంగలేక మె 

తోరముగా వడంక వెళతో నుత మోమున మోము( జేర్చుచు జా 

బోరున నేడ్చె నన్విడిచిపోదువె నా చిటితల్లి యంచు( దాకా. 210 

పోతనార్యు(డు సతినేడ్వ(టోకు మనుచు బిట్టువారించి ధృతి చిక్క (బట్టుకొ నుచు 

వగపకుము శౌరి మనకిట్టి వంతలిడునె వాని కల్యాణకథ లేను వ్రాయు వేళ, 211 

. నరు( డీ కీ సంసరణాపదంబునిధి మున్క_ల్ వేయుచున్న పు డా 

హరి స్మ ర్రవ్యుడటండు? ప్రాజ్ఞులిటు దుఃఖాంభోనిది జా మున్షి వం 

దుర్ నాగేటి కె వాని సచ్చురణ భక్తున వీతిహో తజ్వలత్ 

కరముల్ తో(కను దాక వా దొరయె నా కాపయ్యెనంచుకా మతి౯ా, 212 

* రొల(తలుమాని సత్క విశిభామణి న్య స భరాత్ము(డె నుని 
ne) ద 

శ్చలగతి రుక్కియీరమణి చారుత రాకృతులకా రోచించుచో 
నెల(తకు జవ్వనమ్ము కడు నిండి వలింగనటంచు6 బల్కె64 ద 

త్కులసతి (పాొణముల్ తనయరకుకా గడు నిండి వెలింగెనం చొగికా. 218 

. కనులు విచ్చి బిడ్ర కాంచె వే(డికా గూడెం దనువు నదిగొ యమ్మ యనుచు, బల్కె 
నో తసమ్ము సందె నా భాగ్య మిటులుండె రెండవ జనువయ్యె గండమే(7, 214 

. ఇట్లు మీదు కవిత లీ బిడ్డ సుఖదుఃఖ గతుల కన్వయించు కత మదేమి. 

యనెడి సతిని గాంచి యానందసరవకు (డగుచు సుకవి యిట్టు లన (దొడంగ. 215 

, వారి కల్యాణ మె యిన్విధి నరుకల్యాణమ్మటంచు నమ్మించుట క్రై 

హారి యిట్లొనరిచె బేలా | హరియే నరమానసాంతరాత్మ యగుటచే. 216 

. హరి కల్యాణము వినునెడ నరుకల్యాణమగు ననగ నాకూ(తురె తా 

బరనూదర్శమ్మని తన గరితను రుక్మిణీ వివాహ కథ వినుమునియె కా. 217 

అన నవ్వనితయు కీరసందేశమను కథ యిదియే కదా యనుచు ఘనభ కి కి వెలయ విన 

నుత్సహింప, కవికుల తిలకుడు పోతన నుడువం దొడంగు. 218 

ఆశ్వాసాంతము 

. అనుచిత కామ విదూరా ! అనన్య సామాన్యబల మహాహావ శూరా ; 

ఘనతర నై గమసారా : మనోజ్జరూప జితమార !: మహిత విచారా | 219 

. శ్రీరమణీ మణిపిణయ చిత్త సరోరుహభృంగ 1 మారవి 
సార ధనుర్విముక్త శతసత9 ప్రవర్షదపాంగ 1 భ క్తికూ 



పోతన చరి తము 

ణా ౫ ఖం శ శి భౌ లో wo ఇ క అలీ 
prey ఇ వచో స స తా అటి a డ్ ధం చాతక శ 5 

RE: అటే ag) 

స 2" స అలి క్ అల్ల గ్ సరద సుందరాంగ : రమవయ దయావితరంగ : రాఘవా: 220 
సో | 

జ 

మాలి, 

ఒత విబుధ భారా! సర్వ వెదారసారా : 
a 

టో ల్లు al af న్న 

దమత కుమత ఎరా; ధర్మశా సాగివతారా | 
| లాలీ 

భంమగుణవి నివారా £ భ కమాయా విదూరా : 
అనాలే! 

అల ల్స్! అ అప మె సుమనమ సుకుమారా : పోల సద్వజ9సారా | 221 లి 

సల, a గ్ ద్య 

ga), Wn We Woy ల గ, ఇ wry met MY nM ఢ్రమడ్భరడ్వాజగొత్ర పవిత్రాపన్తంబసూత), పిథిత సూరిజనమిత్ర, బక్క-య్యాశా స్రీపు త 
వాగేశ్వరీ సమాసాదత, వై దేహేవర ని వేదిత సరనసకవితావిలాన, నవాజు 

పొండిత్యభాస, వర రకప విధయ, “వరదార్య నామధేయ స9ణీతం 
బెన పోతన చరిత మను మహావీిబంధమ్మునందు 

షషాశ్వాసము. 



కృత్యపహరణము - వరాహకృత కృతి సంరక్షణము 

“పా కల్ళాణ త్భత్భళ్చి దుభ్గతిం తాత గచ్చతి 2 

fy 

స్త కోర! రిప్ప భీకర! వర 

సాశేతపురీశ ! లోక సంకట నాశా | 

పా9కట వై వె భవ జిత సుర 

తోశేశా | 'వికచ కమలలోచన రామా !. 

. అస హృతాంధ9 భాగవత కోశ్రావనంబు శ) వరావోవతార సం సేవనంబు 

అఖిల సౌఖ్య సంతోష శుభావహ౦బు వినవె యా కృతిక. శ్రీరామ 1 విమల ధామ: 

. ప్రకృతి లతాంగి మితు) నెడ(బాయుట కోర్వక మూర్చనొందె నా 

_తిరనుల( జీ(కటుల్వొడ మె దిన్నగ నా యమ "సేవదేర్ప మం 

చుకణము జల్లుచుకా విసర(జొచ్చెను శీతలమందమారుత 

సకరము నా  యుష షస్సతి ప్రభాత ఖగస్వన వీణ మీటుచు కా. 

. అక్కట! యామినీ యవనికాంతరోకె తవ నాటకస్టమౌ 

టక్కరి న్వస్నలోకపు విడంబనలో ( ఐడి దారితెన్నునుకా 
జిక్యక దేవురించు ఘన చేతనకోటిని. బుంజురాయ,డున్ 

గొక్కరకో యటంచు. దొలికూ(తల( విల్ళె నిజాలయాళికి ౯. 

8 



Ux 

ah 

కమం పాంగిశావ్యా ప రాగ సివంతి అర్కమితు9 స్వాగతగీతి నాలపించి 
తీ 

శంసఖి వేయి కన్నులు విప్పి కాంచె! డెల్లవోవ నికీథినీ వల్లభుండు. 

జీల్చెడి బాకులగతి నరుగుదెంచు బాలార్కుఎని ది f: ను 

౧ కీర కిరణ సంతతి సోకుట (ప పకృ తిహిమ బాస్పళోకము లుడిగెన్ . 

కనులు మూసిన. గాదవీ(కటులు మనల కానిపించెడి న్వప్న లోకానుభూతి 

న దెజ 

యదయమున6. దన యాననము విషాదరేఖ నలమ వికలయౌ 

కు తనయ నారసి తా నిట్లనె లక్ష్మి స్నేహతత్చరమతియై. 

. నేండు విదుర లేచుటతోడనే యచేమొ యెవడు నవ్వులు నవ్వుచు నెసంగునట్టి 

పిరిగలుగు నీ మొగమ్మది చిన్నవోయి యున్నదేల తెల్పమి నంత యొక వదినే / 

=, ఆనియెడి లక్ష్మీని మరదలి గని శారద మాజుపల్క కయె నిల్చి కనుం. 

గొనలంటణి యళు9ధారలు చినుకుం బూసలను గురియ క్షితి నిట్లనియెన్ , 

మది వడంకెడి లక్ష్మి ! యస్మజ్జనకులు తెవులుగొని గురు వేదన కా దవిలియుండి 
యుమ్మలికనొంది నను చేరరమ్యటంచు. బిలిచినటులు నా కొక పీడకల బడియెను. 

అనుటయు నర్బమాంబ యిదియంతయు వారల వెన్క. నుండి తా 

విని తన న తండి) గూర్చి దురపి ల్లెడి శారద నూజడింప ని 

టను నిల నీ వదృష్టవతివై నను దల్లికి నోచుకొందు వెం 

త నుడువుమమ్మ జావ బినతండి9గదే తన తండి యన్నచోకా, 

* తాము గనిన కలలు ధరణిపా లనియెద రింతమా(త్రమునకె యేడ్వనగునె 
వట్టి చెలవనుచు వచ్చెడి కన్నీరు దుడిచి దరికిందేసి నుడువు నిటుల. 

- ఇట్టులు నెంజిలిం గొనుచు నేడువ(గూడునె పిచ్చితల్లి | నే 
డెట్టులునేని నీ విషయ. 'మేర్ప్చడ నంతయు. జెప్పి మామన 

ప్పట్టుల కంపి, నీదు పితృపాదు ననామయ వ్రమానము కా 

గట్టిగ నీవు కూర్మి వినగా నొనరింతు నొకీంత నైచినన్. 

* భయమిక నేలటంచు6 దల పల్మరు దువ్వుచు గొరవించుచున్ 
నయన | భృతాశుంవుల్ చెంగున కా దగనద్ది శిరోజ సంతతిక్రా 
గయిని సవర్చిదూరమున( గల్లిన వారిని గూర్చి యేడ్చు నీ. 
చయిదము లెస్పగాదు విరచింపుమ తండ్రికి జాబొకండనెన్ 

= ఆదుకొనంగ( దిమ్ము తన య"త్తను గాంచంగ దుఃఖ మెంతయున్. 
జెదుచురా (గ, గండివడె. జెక్కుల నశు9తటాక మంత -క్ర 

పోతన చరితము 

చిన (ద్రిళ్యూషకాంతి, దిశల గాలి మటు (గొనర్చెడి యింద్రజాలమయ్యె. 7 

9 

10. 

11 

12 

18 

HH 

15. 



ఇద ఇటీ ౯ ఉల 
సప్రమాశ్వానము 

డ్చూదరబయె నెటివడి యొక్కె.డ కన్నులువాచె( దల్లి పా 
యర (ఆ) గం 

పేదినవత్సయె పొగిలి యేడిచె శారద నీరదాభయె. 

. ౪ పసిబిడ్డ గోడు హృదయమ్మున( జేయిడి చల్ల సేయ (గా 

దో9(వ వశమ్ముగాక యెది దోచ(గనీయని కత్తికో (తతో 
నో(యస(గలేక వీడిచన నొక్క పదమ్మునురాక చాష్పముల్ 

చేపిన పాలయట్లురలి చెక్కుల మితడిదూ (క నిట్లనున్. 

=, జనకునకు నెందు( గొమరుపై( దనరుుపేమ యాడవిడ్డ పె నుండుట లరిదిగాదె 

తనయువీడిన మనలేని దశరథుండు దుహితనర్హింప రోమపాదున కిడండె ! 

+ యనుచు నుపలాలించి యచ్చోటు విడిచని, 

. అంచతేవాసిపటలి 'కేకాంతమ్మున గావ్యశిక్ష గజ పెడి కవిదొ 

పొంఠతజని యీ యుదంతము నంతయు నక్కటిక వొడమ నంగన నొడివెకా. 

. నుడువుట లా కవీందుY (డు తనూఖభవు మల్లన నల్ల( బిల్చి య 

య్యెడ ( జన(బంచె, నద్దివిని యింగితమారసి చట్టుమూక వి 

ట్రడ(కువ యుల్లసిల్ల నతులై మనవిం బొనరించిరే మున్ 

గొడుకులవోలె( గామె, చన(గూడదె యయ్యెడకున్ గురూ త్తమా | 

- అనుటయు నగ్గురుండు మది నగ్గలమౌ వెనుగూర్మి, శిమ్యలకా 
గని యిటు వల్కె_నే బనుపయగా( జనునాత్మజుకన్న నాదు నో 

టనుటకు మున్నె మిరయి (ప్రయాణ మొనర్తుము మే మటంచు వా 

కొని సుతుకన్న మీన్నలయి కూరిచినారలెద జొ ముదమ్ముల క. 

. అనుజుచాలు మీర లరిగిన యటులయ్యె జదువు వెనుకంబడును జనుటకతన 

మల్లనార్యుందేనె మటల వె వై ళమెవచ్చు నింతకొజకు మీర లేగనేల ? 

, అకట । రాచకొండ యన నేమిదలంచితి రిచట నచట(6 గలదె యెంతమాట 

బే.తకారుకూన లే తెన్ను సనుసయనంపు టిడుమలను సహింప(గలరు. 

. గురువరు( డిమ్మెయికా బలుకంగొంకున మిన్నకయుండి యెట్టులే 

నరిగెదమంచు నీవె యనుమన్నను నీ వనురాయటంచు నొ 

క్కరి నొకరు తోరిసికొన(గా( దెగువం దొనరించి వారి ము 

గుర నిటువల్కె. ముందు వడికొండిక నారయ తా రయమ్మునన్. 

ఇంకను గాదుకూడదన నేగుట గీగుట మానమే యిటుల్ 
పెంకితనమ్ము సేయ నొక సేరిమివచ్చునె మాకు వేడ్క నా 

"బంకియశేగి చూతమను'పే యదిదస్ప మరేమిలేదు మే 

మంకిలి సెప్పువారమె మహాశయ । దేవర యాన కెన్నడుకా, 
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200 వోతన చరితము 

లోల సర్వజ్ఞసింగమక్షాపాల పాలిత స్వర్గసీమ, 

సరసపండిత కవిజాల రాజమరాల సేవిత సుమనస్పరోవరమ్ము, 

ఆంధినై షధక ర యఖిల కలాభ ర కవిసార్వభౌము(డు గలుగు నెలవు 

పోతరాజు కవీం[ద్ర పూతవాగ్వర్హిత భోగినీ విలసిత భోగభూమి 

కే, సకల నుకలాకదంది (శ్రీశారదాంద చారు మంజీర మంజుళింజాని నాద 

ముఖరికాఖిల రోదసీ ముఖవికానభాన రాచకొండను గాంచు నాసగలదు. . 27 

క. పని వినెద మన వుప్ప(డన( బోతన తన తనయులను బిట్టు దవ్వుల కనుపన్ . 

మనమున మును వెనుకాడెడి జనకునివలె నెనరుగొనియె జనిరం డన:౭గన్,. 28 

mu . అనుభవములేని బిడ్డలు సెనుపయన మ్మ ౦దు మిమ్ము పీడించెడి వౌ 

ఘన సాధకబాధకము లు “విను(డీ'” యని నుడువ(దొడ (గె విరి సెడి కూర్చి క. : 29 

. ఎండ సవజలు రే లనకుండ సతము వెళ్లిసాహ సమున్ బూని వెడలవలవ 

దాపదలు చెప్పిరావు ముందరుగునెడల నెపుడు కనలి మెలకువ నేగవలయు.. శి 

Gd, 

స్తం? . కన రెండుదారులు కలిసియుండినచోట నది మార్గమరసి ముందేగనలెను 
నడినె శ్రీపె( బెంద్రుబడకముం దూరంటితిని యెండబుచ్చి మున్ జనవలయును 
దారిలో నీనృన్న స్థావరంబుల (గని యొక చెంబు సీర్వట్టి యుంచవలెను 

సరిగ నింకను గన్మసకగాక మునునల్లె తా వేగ కనుమల్సి పోనలయును 

Gs * అడవి వచ్చినయెడల దై ర్యమ్ము జెప్పుకొనుచు బదిలమ్ముగా.( గూడి చనవలయును 

దారి ములుముట) జూచుచు, దరలవఠలెను ఒకరి నొక్కరు వీడి ముందుబుకవలదు, 81 

కే, పయన మన/గనె యుబలాటపడుచునుండి రిల్లు వీడి యెజుంగరు పిల్లతనము ల 
లేమితెలియు నా(కలికయి యింత గ సత్తుగుడుము నడుకులు నిడుదని పడతి పల్కె_... 82 

తే. పూని మజునా(డు చీ(కటితోనె వారి పయనమొనరించి తా నూరుబయట వజికు 
కలిసి చనుడెంచి యెడ(ద నుమ్మలిక గదురబేగి సుగమేగిరండి (క నాగుదు ననె. 88 

కే, అని యిటులు వారలను సాగనంపి యచట దనదు సస్యాళినారయ( దా నరిగను 
సింగరాజును నారయ గంగనయును నుల్లమున సంతసమ్ము పెల్లుబుక 6 జనిరి, 84 

క, చనుచున్ ముచ్చట లచ్చటలను బెట్టుచు నడచినట్టులనె మానసమం - . 
దున దోంయటలేదని (తోవన లరుగిరి గురులతరుల వర్షింతురొగిన్ తీర్ 

em =, గగనమ౦టవ వాహక _స్తంభగణ మనసూటి నభమ్మునే చూపు తరులు, 
ఆకాశభవన మధ్యస్థకుడ్యములన_ నిలువెల్ల దృషమ్టుల నిల్చు గిరులు,-.. 
వల్మీకముల వీడివచ్చు సర్పములన6 జయ్యనం బగివహించిసా(గు 6 యురులు, 
అల కమోయువతీ రహ స్యాలయములన బావురుమని కన (బడు సొదథలు, F 



జ 
వు 

తే, 

కొ 

మోహరము బన్నిసీల్చు చమూతతులన నడుగు మును వేయనీని గుల్మాళివటిలు, 

కొంచ నడిసవర్ చీశటుల్ గర్తిన్ము “జేయు భయద సొందాటవియిదని పల్కు నొక(డు. 

“చదల నంట(గ నిక్కు సాలాగ్రముల నెక్కి కూ(తలనిడెడి కపోతసమితి. 
లకిిందు మజ్జియూడల డోలికల నూ(గి మొగి పల్లటీల్ వై చి యెగయు కపులు. 

నస్యం నీల్వ (జేరి నర్మీకాళి గులగుల గోరాడు నెలు(గుబంట్లు 

er 

లివన్నె విసనకజ్ఞల చెన్నుతప కొ త్తషడ్డగాన మొనర్చు సర్పభుక్కు 

. అివ్వుమని సుడిగాడ్చులురేపు ధూళి నెండుటాకులు గలగల నెగురునొకట, 

తరుల కొనగొమ్మలండేనె పెరలువేేలు దర్శనీయమై వని భయదమను నొక(డు. 87 

. ఇంతయేని కన్నులె త్తిచూడ(గ నీని కిరణములకు మాటు కేలునొడ్డి 
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పెక్కు. రుచుల్ నవాంబరము 'పే*ముడి( గోమలి తాను వేనలిన్ 
జెక్కిన కొప్పుబిళ్ళ యన. జెల్వమరున్ రవి గోపురోపరికా. . |. 

రా . ఐరావణము పెక్కు లాకారములు దాల్చి మందలై యిచట ( బెంపొందెనేమొ 1 

రజతాచలమ్ము గహర ముఖంబుల( బూని సంకులె యీ సీమ బరంగెనేమొ | 

కామధేనువు పెక్కు నామరూసములూని తండలై యిచట కొల్వుండెనేమొ ! 

అజమరాళంబు బహ్వాకృతుల్ ధరియించి శంణులై యీ వీట జేరెనేమొ 1 

తే. దివిని గాంగ నీ భువిం దీర్చి దిద్దనెంచి భవన వనమయ్యెనో నందన వనవాటి. : 

దీని ముందు శూన్య మ్మెందు (త్రిదినమన గ దివికి నిచ్చెన-లిడెనౌ యీ భవనరాజి. 7 

క. అనుచు నొకరినొక రద్దిర 4 కనుమిడి యన నదదొ డాని( గాంచుమటంచుకా - 

వెనుకెపుడు గనని యా స త్లనవుం జెల్వంబు నెంతొ తలంచి మును జనకా. 6b 
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ఉ. వారు నృసిం హభూపవ సముపస్థిత మె తనరారు రాట్సభా - 

ద్యారము డాసి వే నృపతి దర్శనమున్ వొనరింప లో జనం 

గోరి పదమ్ము ముందిడిరి, కోపముతో నొక వృద్ధుం డచ్చట కా 

వారల నడ్డగించి చనవల్దని యా(పెను వేతహస్తు (డై. 

. కవులము మేము జ్మాపతిని గన్గాన నేగుచునుంటిమన్న మే. 

మ వెజు(గ మిందు మీర లెవరై నను నేమి నృపాలు నాజ్ఞ నొం 

ది వెడలు టొప్పులేనియెడ దేవుండు వచ్చినంగాని లోజనం 

గ వలనుగాదు మీ వలన( గల్గును మాకట సొడ్డు కంటిరే |! 

we కవుల్ మువురు చాల క యం 
చనుమని రిప నే నరుగనంచు వచించె నతండు, వానినిం 
గని కడు బుద్దిమంతు(డవు కావలి కావలె నీ వలెకా భువిన్. 

. అని పలికిరంత, 

 కినిసి యతండు వారలను గ్రిందును మీ(దును జూచుచుకా బలే 
మనుజులు లెండి: యం చుబుము మాడిిిని ఖంగున లేచె నాని సే 

యనొ యన మీర లెట్టి కవులై నను నేమగు నేమి చేతురో 

కనియెదగాక 1 నన్ దెగడికై తలనల్లుండు లెండు సొండనెన్.. 

= కౌంచి మొగమ్ము చించుకొని కంఠము నూసరవెల్లి యట్లు లు 

చించి నరాలు దేల బుసవెట్టచుమై వడకాడ శ రకా. 
మించిన కోవమూని యటు మించగనాడెను వారి నెట్టులే 

నాంచపువాండు "పె త్రనము గూడిన నాచ(డు కొచ( డింద్భినిన్. 

. అంతట వాని( గాంచి యిటులాడిరి వారలు. నద్దిరయ్య : సీ. 

'శెంతటి కోపమున్నదిర యేమన (జెల్లును, నాండు నాడు యో 
_ చింతువొ ముందు ముందొగిని చిన్నతన మ్మరుదెంచునంచు. దబ 

ల్వింతయె, యూరు దూర మటవీస్థలి దాపగు నిట్టి వేళనుకా. 

. కురిసిన మేఘమై యరసికుం బలె దెల్లమొగమ్ము వై వెచెమే. 

ల్కూరులవి, బోసినోటి గుహలో. బడి శాశ్వత మ స్తమించె సుం 

దర దరహాన చందిికలు, త్వగ్గతి జోలెలు (వేలియాడె, న 
సిర నవయౌవనద్యుతి గతించెను మేన కళాయి పూంతమై.. 

. వివరోయో'! చనుచుంటి వీ విచటినుం డేయూరి కీ (త్రోవ నీ" 
i జవసత్వార్థము లేరు దొంగిభిరి నీ చర్మంపు జోలెల్ సతం 

పోతన చరితము 
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స్తే “ముదిమి యొనరించు నుపదేళ। 

సప్త్రమాశ్వాసము 205. 

బెవరికా బిచ్చమునెత్త నూ(గివడు నీవీ రీతి భీతుండవై 
యెవరికా జూచి వడంకుచుంటి విటు నీవే దండధారుండవై . 68 

. దండ మిడమి నొక పదమ్మేని ముంగల నడవనీయ దురక వడ(క(జేయు 
పండ్డు రాలిపడియు బలమాణియు జరారి కటికుమారియట్లు కొటుకు నిన్ను. 69 

. వయసొక కోడెతాియువలె వచ్చి యి టన్నెముపున్నె మెర్గన 
ట్లి యదువ బాల్యముం గని వడిన్ నునుమీసలు దువ్వి కో9ిసెగా 

ని యబల శా నెదుర్కొనంగనే వడి వంగి జయింపలే కిటుల్ 

వయిచెను దెల్ల మోము భువి బాలవిఘాతికి శేేయమబ్బునే ! 7 

"పంత ముఖమయ్యె నడుమున కూ(తగొనమి( గూర్చొన(గలేవు తల మ్ఫుగుగుల్లయయ్యె 

గాళ్ళు మూ(డయ్యె సీ చేతికచ్హైగూడి తప్పది(క( దలకిిందై న( దాత పేరు. 71 

కడు జీర్ణవస్తా౦ల నిడు సూడిదలుగా(గ నరవంగి కృశియించినట్టి తనువు, 

ఎటుక జెప్పెడి నేండు దిరిగిన పంచాంగముల.గొని నీ వాక్కు. బలము తొలగి, 

విగతజీవనఘన విధివిధానము జాటువెల్లనా నీ తల వెండు9కలును, 

అంధకారపురూపు నద్దమ్ములిడి చూపు జూప్పమాసిన కంటిపావజంట , 

. ఎవ్వరోయి సీ పయి బండలె త్తివంచి, తలకు సున్నమురుద్దిరి తాళ మిడిరి 

వాక్కునకు (, గన్నులం దుమ్మువై చిరింక మన(గలేవు తాతా! చాలదినము లిచట. 72 

వింజామరమ్ములు వీచుచునున్నవి దరిసిన జరకు నీ నెలియుకురులు,. 
వెక్కిరించుచునుండె పెక్కురీతుల నీదు బొక్కినో రీ లోకమును గనుగొని, 

అడవికే దారితీయ(గసాగె మునుముందు గమియించు నీ చేతికట్ల తాను, 

ఊయలలం గట్టి యూ (పుచుండెను మృతిన్ బలహతి నూ(గుచు వంగు వపువు, 

. అప్పుడప్పు డీ పివంచ వృక్షాంతికమున విసరు యంరూనిలార్భటిం గసరుకాయ 

లెన్నియో రాలిపడుచుండ నెంతవఅకు తొడిమ బిగివీడు ఫలములు పడకయుండు. 1 

. పండుటాకు  తరువునుండి రాలెడి వేళ నింగి 'నిటునటాడు భంగినెల్ల . 

కనులగట్టు మూటగట్టి ప్రయాణమై యరుగు నీకు నింటి నరసినపుడు. ts 

. పండ్తునూజకు పరప9జలపె ననియేమొ యొక సల్లు లేకుండ నూడంెటికె, 

మలినబుద్దిని మానవలెనంచు ముదిమి సీ తలపై ని ' నీలిమ. దజల జేసె సె, : 

"అరవంగు బాలేందునందు. కల్మష మున్నె వలదు గర్యంబని వంచెనడుము 
అ] 

దండపాణి భయముదప్ప. శ్రీహరి. ము ందు దండాక్ళతింబడ దండ మొసగె  -- 

మను జెవినీడి మానవా 1-సీదు దేహమ్ము మాజె(గాని. 
మానవా మూర్థవర్తన మానసమున ? మేలు కొనుమింక వేవేగ మేలు గనెదు. . ....?5. 



వ. అనినంత నా ముదుకండు వారి కవిత్వోపదేశమ్ముల విని తన ముదిమినెంచి యిట్లని 

చింతింసం దొడంగ. . 76 

కే, నాదు స్వర్శనామా 9జ్యమ్ము నాశపఅచి. తో9యుచుంటి వి నారకొంధువున(6 బడ, 

'వెనుకకిటు లొక్క యడుగును వేయ. నీవు సఖపునర్షర్శనావకాశమ్ము లేదు 77 

న. అనుకొని వారిం గాంచి, 08 

దం . అతిబాల్యము న భూమి నడుగిడలేకుంటి వార్గక్యమున నె నఅలుచుంటి 

పసితనమ్మున బోసిపాపనై పడియుంటి వృద్దాస్యమున నై వెలయుచుంటి 

బాలు(డనై యెందు(బడక వీడకయుంటి ముదునలినై సెజ్జ మూల్లుచుంటి 

బుడత నై యాధారపడియుంటి నొరులపె ముదుకనై భూభారముగనె యుంటి 

తే. మధ్యవచ్చిన యౌవన మహితసుఖము కాలప్పరుషుని గాలానం గాగిలునట్టి 
యెజ యని యెజింగితిని లేమినేల యిట్లు జీవనమునకు దూరునిజేయు నన్ను.  - 8 

వ. కొన రెండవ బాల్యమగు నిమ్ముదిమిని వదరిన కొటులC జి త్తమునకు( దేవలదార్యులని, 80 

క, అనుటయు ముగురాతని( గనుగొని నీ వార్గ్ణకము పెన గూర్చితి మీకై 

తను దనివి గల్లెనే నీ వనిన మనోవాంఛ పూ ర్షియయ్యెనె చెపుమా : 81 

క, దేవరపంత మె నెగెను మావ వచ్చిన. బాట (బట్టి మరలుదు మిక మీ | 

భూవరుని మీరె చూడుడు కావలసిన నేగి దేవు గాంతుము గుడిలో. 82 

ఉ. అందులకే మముంబనుచు నార్యు(డు బమ్మెరపోతరాజు | తా 

నిందయొనర్చు రాట్బభలు నీచములంచును మాటిమాటికి 

ప్లైందణీ కాశ్ళొపట్టుకొని యేగ నృపుండిడు కల్మికన్న గో 

విందు. పదాబ్లి సేవల లభించినలేమియె చాల మేలనకా, రీ 

తే. ఎ'పెటూ మిమ్ము బంపి నదెవరు తాను బొమ్మెరకా వసియించెడి పోతరాజె ? 

యనుచు ముదుకండు తన యల్క_వెనుక (బట్ట వారి నడుగుచు సదసద్విచారమతిని. 84 

ఉ. నాయనలార । మిమ్ము కవినాథుడు పోతన బంచినాండె తా 

మీయది యాదిలోనె వచియింపకపోయితి రెంతమాట మి 

మ్మీయెడ నా(పువార లెవరేగు (డు శీఘ9మెలోని కిప్తు నా . 

పా9యము (గూర్చి తెల్పిన సువాక్కుల క్ఞానమువచ్చె ధన్యు(డన్. 85 

క, అని వారిపదము లంటుచు నను క్షమియించుండటంచు నగవొప్పంగ వ 

లన నాదరించి లోనికిననిపెన్ స్వీయాసరాధ మాత్మ? గలంపన్. _ 886. 

వ, అంత రాజ 'నభాంత రాళమున, | న ము తున రం ల _ . లి? 



స పమాశ్వాసము 
ఛ్ 

em 

pr 

. ధ్వనివృ త్తిరసరీతి పాకశయ్యాలం కిరియాదీ పి నుడువు మహాకవులును, 

అస్తినా స్పి విచికిత్సావబోధక హేతువాదనారతులౌ విపశ్చితులును, 
కురుళాంతరాలోల సరసిజదృక్కథ న్నిధువనశీల గాణిక్యపం క్రి 

పాంచతాంతిక నయోపాయ చతుష్టయ చతురులౌ నాశ)వ సచివవరులు 

చేరి సోత 9 మ్మొనర్చు వందారు జనములో.గి కను సైగనాడు దాసీగణమ్ము 

కొల్వ(గా హజారమ్మునం గొల్వుదీర్చి సింహపీఠికన్ దీపించు సింగనృపుని. 

. సవిధపిదేశవిలసితు నవహితచిత్తుని బిణత జనా ర్రిహరుని వె | 

భవ సమవధీరితేంద్రుని నవలోకించిరి కవీంద్రు లాప్యాయముగన్. 

. నయపారదర్శినకు తోభయు విద్వజనవిధేయు( బరికించి వటు 
త్రయ మొక్కొాక పద్యముతో  *జయీభవ 1' యటంచు బిట్టు నన్నుతిసల్పెన్. 

. అని వినుతింపజే డు దరహాస మనోజ్ఞన వేందు చంద్రికా ? 

ధునులు సదన్సమాగత సుదూరపథక్ష మ పీడ్యమాన చే 

తనవటు మానసోత్సల నితాంత వికాసక మై చెలంగ ని 
mre ట్రనియె సుధానదాల( బరిహాన మొనర్చు విలాసభాషలకా. 

. భారత సంహిత కా దెను(గుబాస ల దిద్ది కవిత9య మ్మిలన్ 

దారవతార మె త్తరుగదా : యనిపిం చెడి నాంధ్రమాత మేల్ 

హీరములన్ గనెన్ మిము కవీంద౦. కిశోరములార : యెట్లిప్పం 

భారతి మీ గురుండగు సుభాగ్యముకై భువినో (చి పుమైనో 1 

- నిజవినివాస మెద్ది యవసీనుర పోతములార : తామిటుల్ 

విజయము సే సేయు కారణము వీనుల విందొనరింసరే యటం - 

చు, జనము సూచుచుండ( గడు( జోద్యముగా నెదురేగి వారలన్ 
భుజముల( గు9చ్చి పఠముల6 బూనిచెం గా కవి కన్ను లెజ్జగాన్. 

, అంత వారు నప్పార్ధివ ప్పుంగవుం గనుంగొని, 

. వాల్మీకి యాది కావ్యపు( బుట్టతేనెలో. ముని(గి తేలిన దొడ్డ తెనుంగు ఏ తేటి 

వ్యాసనిర్మిత భాగవత నుహార్గవముల నమృతీకరించు నాంధాంబుదమ్ము 

కాళిదాసోకి శృంగార మానస సరోవరవిహార మొనర్చు పరమహంస 
భోగవతరసాల ఫలభోగి' "కుకయోగ పలుకు లావి ంచు తెనుంగు శుకము 

సహజపాండితీ (గ్రతిభావిశాల యకు(డు' సరత 'హరిభ కి క్రి మగ్నవాణీ వివళు(డు 

-బిమ్మెరనివాసి జ్ఞాననంపద్విభాసి. సత్యఖని పోతనార్యు( డస్మద్దురుండు, 
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89 

90 

91 

92 

. తల(సమూవురు మూ(డు వేదములుగా (గ జెడిన యే కార్యమది చక్క (బడ(గ నుండ 

నవతరించితిరో మీర లవని, మీదు ఘనయశళస్సాంద9 చంది9కా కాంతులెవియొ :. లం 

3 

96 
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య్, 

గ్ర 

zm 

భక్తుడు రామనామ మధుపాననిమగ్న (ప్రమ త్తచిత్త సం 

యు కుడు గో _స్తనీరస సముద్గరణ స పిత భా వియజ్ఞ ర్రీ 

సిక్త సుమోపమాసహజ సిద్దవచోవిభహ ప్త ప్త పాండితీ 

శ క్తుండు గర్తు | లౌకికప౦స క్రి కి విర "కుడు సంగము క్తు౦డుకా, ర్ట 

. విగతాడంబరవేషి నా సిక కథావిద్వేషి, స్వర్షాంగ తో 

యగభీరస్మితభాషి మోక్షన ధే తత్వ్వాన్వేషి గోపాల బా 

లగుణాకీర్లరసపంపూర్త మధురాలాపాతి సంతోషి స్వా 
నుగతాశార్హవళోషి భక్త్రపదరణువా్రత సద్భూషియున్, A: 

. మహనీయుం డగు మామకీనగురురాణ్యానీందు9 (డెందుకా ముదా 
వహమౌా దేవరపాండితీ మహిమ విద్వత్పక్షపాతమ్ము మీ 

తుహినాంళు (ప్రతిమానసద్యశము మాతో. జప్పియుప్పొంగ మ్ 

ము హజారమ్మున నేలికన్ గనుట లెప్రోయంచు భావించుచున్, 99 

సకల విద్యాలోల సర్వజ్ఞ సింగమ క్మాపాలపాలిత స్వర్గసీమ, 

సరసపండిత కవిజాల రాజమరాళ సేవిత సుమనస్సరోవరమ్ము, 

ఆంధ్రినై షధక ర్త యఖిల కళశాభర్త కవిసార్వభౌముడు గలుగునెలవు, 

పోతరాజ క వీంద్రపూత వాగ్వర్హిత భోగినీవిలసిత భోగభూమి. 

. సకల సుకళాకదంబ శ్రీ శారదాంబచారు మంజీర మంజుశిం జానినాద 

“ముఖరితాఖిలరోదసీ ముఖవికొనభాస రాచకొండనుగాంచ నాసగలదు. 100 

అని యడుగ మున్న వారాజ్ఞ నొసంగిరి మీ రచటికి. జను(డంచును నా 

యనుమతి (శ్రీవారివి దర్శనములు లభియించె జన్మ సార్థక మనుటల్ , [01 

. అక్కవికుమారకుల కలభాషణంబులు పలుభూషణంబులవలె( జెవుల మివుల రుచి 

గొల్ప నప్పార్టివుండు తాను. ౨౨. 102 

. అకట! మహానుభావులు మహాకవిచందు9లు వారి పేరు నే 

టికి నమృతాభ మై చెవిబడెన్- హృదయమ్ము పవితమయ్యె నే 

శొక సుదినంబనామయత నుందురి వారు కుటుంబయు క్త మా 

సుకవిత యే కథావనికి' సూ.కి సుధారసవృష్టియౌ. నన౯. . 103 

. కవులస్పలుకులు విని ఏ పార్టివతో నిటులాడిలోక్షితినరా : ఠీ భా | 

గవతపురాణము తెన్లున భువి బొగడన్ రచనే సేయు పొల్పేమనుటల్. అ 108 

. తాలోత్తుంగ. తరంగ 'విఖేలన్నవరన. సుధాప్రకీర్ల సురధు నీ. ry 
“జోలా లీ లీలాలాలస చాలమరాళములు. తెన్లు భాగవత కృతుల్, 1 
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క. పండిత పామర రంజక మండిత మృదు మధురపద సమాసోపేతా 

ఖండ [పతిభాయుత రసభాండాగారమ్ము లాంధ భాగవత కథల్. [06 

క, నంద యశోదా నందన సుందర సురుచిర కథాభిళోభిత బ్రహ్మో 
నంద క్షీరాంబుధి ఘన బంధుర వర్షమ్ము లాంధధ్ర భాగవతో క్తుల్. 0? 

క, (శ్రీరామచంద్ర పదయుగ సారస మకరంద బిందు సందోహాంభః 
పూరా నర్మ్శశపారావార విహారమ్ము లాంధ్ర భాగవతరతుల్. 108 

క. కలిమలి నాఖిలదల దుజ్జ్వల భ క్తి జ్ఞానపూర్ణ వైరాగ్య విని 
_ శ్చల త త్యనల దిహపర ఫలరనసారమ్ము లాం|ధ్ర భాగవత శుంతుల్. -._ 100 

ఇచి క ల్ల 

క. అని యిట్లభివర్హసముం బొనరిచి పారిషదు లెల్ల బొమ్మలగుచు( గ 

న్గాన( బోతనా నార్యు శిష్యులు వినిచిరి మచ్చునకు దాన వెలయు కవితలకా. [0 

న. ఒక్కూనా (డు పోతన రాహు(గ స ససోమోపరాగ సమయంబున న(భ్రంక షోత్తంగతరంగ 

యగు గంగన్ మునింగి సమీపస్టిత నై సె సై కతస్టలంబుగ బద్ధ బదః పద్మాసనస్టుండై యీషదున్మీలిత 

నయనయుగణుండునై యీశ్వర “ధ్యానానుష్టాననిష్టాగరిష్టుండునై యుండుతలి, ఇనకుల 

. వంశ పయఃపారావార రాకొనుధాంశు సంకాకుండును, నిఖిల చరాచరభూ లేశుండును, 

కౌసల్యాగర్భ శు క్తిముకా ఫలపాగీయుండును, ఆషాఢ వినీలనీరదకాయుండును, ఆర్హ 
సంరక్షణ శీలకరుణరసాలవాల విశాలర క్ర నలినదశనేతుండును, సకల పభలక్షణ 

సంశోభితమనో హరగాతి9ండును,. కుంగలమణి మయూఖ మండల మండనాయమాన 

_పిపుల్ల గల్ల విరాజితుండును, హరపిరించి సురప్రముఖ నిఖిలలోక పూజితుండును, 

స్మేరకోర కితచా రుముఖాంభో రుహ విభా౨జితుండును, కనకమయచేలధరుండును, చండ 

కోదండశరుండును, అనల్బకల్పతరుళా ఖాసన్నిభ(పోల్ల సదాజానుబాహుయుగళుండును, 

విము క నిజభ క్తనిగగండును, కటక కేయూరహారగై 9 వేయ సకలాంగసంళో భితమణి 
మయాభరణుండును, నిఖిలలోక శరణ్యపిబుద్ధశారదా రవిందచరణుండును , జనకజా 

వల్లభుండును, సనకాది మునిగణదుర్హ భుండును దయాశరధియనగు దాళరథి సాక్షా 

తరించి, యాం(ధ భాగవతకృతినిర్మాణమున కాజ్తాపించు. 'తెజంగెజింగించి మరియు 

గజేంది మోక్షణ కథావిధానరచనావసరంబున శ్రీరాముడు పూరించిన * “అలవై కుంఠ 
పురంబులో యను ననవద్యహృద్యపద్యభాగం బును వినిచి తద్విశేషంబుల వివరించి, 

రుక్మిణీకల్యాణ నామకా సాధారణగాథాపూరణ వేళా విశేషంబున “బాలకమరె” నను 
పద్యభాగంబును వాాయుతఅి పోతన కూ(తున కనుభూత మైన యగ్నిపంమాదంబును 

వినంజెప్పి, “నెలత యౌవనంబు నిండివెల్లో నను పద్యలేఖనావసరంబున( దద్విప 

దుసశమనోదంతమ్ము నంతయు సంతసమ్ము పెల్లుబికి యోడిగిల నుడివి యచటి 

ఆశోతల ట్రతికహరంబుల పీ పీయూషంబుల వర్షించి వ్రజాసీకమునంతటి భక్తి విస్మయ 

a 'భావదింధురము గావించి, EE 111 

14 



ch 

ష్ 

ళ్ళ 

ద చ బద్యాళి నొక కొన్ని గజరాజ మాక్షణ కథల. గొన్ని, 

'మఠావతార సదాథామృత మొకింత మోహినీ విలననమ్ముల నొకింత , 
fy 

కథా వెళ నమ్ము నొకింత ఆది వరాహ మౌాహాత్య్య మింత, 

సరవి (శ్రీరాదు చరితా పిన క్తి కొంత చతురనా త్రాజి తీయుద్ద సరణి కొంత, ళ్ న్. 

అందరీష స 

ఇందు కళాప్రిసారమొ మ హెందఏప్పరీ సుర దిర్జిక్మానవ 

న్నందన భూవిహారమొ క్వణత్క_ల వేణు సుధాంబుపూర మో 

చందన శీతవాతపరిచారమొ ఫుల్ల నవారవింద ని 

ష్యంది మరందవబిందు రససారమొ పోతన కావ వ్యసార 

పోతన కవితల నమృతపు( బో(తనవలె ము త్రియంపు( బో(తన వలయు కా 
టోతన( బోల్ కవి భువిని నభూతో నభవిష్యతి యని పొగడు నృపతియున్, 

. సానాసూగకకళావిలాసరస విన్యాసమ్ముల కా వారు భూ 

జాని స్వాంతము మోదడోలికల నుత్సాహమ్ముతో నూ(ప్పటల్ 

(శ్రీనాథుండు స్మితాననామలరుచిక్షీ రార్హవావాసియె 
తానాక్రై తల నాలకించి యతి మోదస్వాంతు(డై యిట్రనె ౯. 

చిలుకలతోడి 'స్నేహములు జేయుచు గూ సెడి కోకిలమ్మతో ( 
గలహము బెట్టికొంచు నవకంజదళాక్షుల కల్కి పల్కులక౯ా 
వెలితిని జూప్ప . చెల్వముల వేణు నినాదము లూ(ది దిక్సణుల్ 
తలలొగి నూ మేల్చదములన్ నడయాడ(గ నందె వై చెనో | 

. అచ్చప్ప సంస్కృృతాంధ9 మహదబ్బల మందరముల్. మధించ(గా 
వచ్చు సుధారసమ్ములకు వన్నెలుదిదైడి కావ్యధార క 
మ్మచ్చున దీయు తీవియల మచ్చుల ; నిచ్చు మనోజ్జశై లిపూ 
ల్విచ్చిన నందనోప వనవీథుల కాదను పద్య గద్యముల్.. 

. బమ్మెర పోతన శిష్యులె కమ్మని మీకై త మోదకారిణి, యట మా 
యమ్మాయి శారదయు కుశల మ్మే యన. వారు బుద్ధిలాఘవ మొప్పకా, 

కవి వి సార్వభొములే తౌ మవిదితమతి నిందు మేము హనుమంతుని మున్. 
వగంప్పు( గుప్పిగంతులను విధంబున నేమియేమొ నుడివితి మార్యా!, 32 8 

ష సచ్చరితామృతం బొకింత పాడి వినిపించి రనువమ ఫణితి మెజయ. 

118 

114 

115 

116 

HY. 

“118 

ng 

5 20 



స ప్తమాశ్వానము న. 

క్, 

తే, 

తే. 

శే. 

క్షమియింసవలెను, నేటికి. దమ దర్శనమొదవె జన్మ ధన్యమ్మి(క మా 
దు మనోరథ మీడేరెను తమకొక లేఖ నిడె శారద యని యొసంగన్. శి! 

మొదట! గవి లేఖ( గొనిచూడ ముదము మెఅనె మధ్య గాంచిన కన్నీటిమబ్బు [గమ్మె 
కొనవణరు నళుంవర్షమ్ము (గ్రుమ్మరించె. దద్వ్యథావర్గమున జేయు తా మునింగె, 122 

కొవివరా ! యంత కేమమ్మెగద | యటంచు కితిసతి వచించె, నా కమ్మ చేతికిడెను 

దాను ్రీనాథు., డది గొని మానసమున నిట్లు చదువ(దొడంగె క్షోణీంద)ిమొళి. 128 

“మామకీన పూజ్యపితా ! నమళ్శతములు భ క్రి నిడి కేమచింతనపరత నుండి 
ప్రియతనూజ శారద వాయు మనవి చికక్డ మునకు దెత్తురటంచు. బ్రార్హన_ యొనర్హు. 124 

+ వ్యాధిబాధితులగుచు నవ్యాజ కృపను నన్ను దరిదీసి ఘీ రేడ్చుచున్న యటులు : 

స్వపష్నమును గాంచు టాది నా స్వాంత మేమొ పలుతెజంగుల భావించి పరితపించు. 125 

. తల్లిలేని పిల్ల యటంచు దయదల(పక నన్ను నీవిట్లు మజతువం చెన్న(డెంచ. 
నమ్మ చనినట్లు నే.గూడ నరిగితినని యనుకొనెదొ జ్ఞానకమ్మునకై న రానొ, 126 

. కడుపుపే)మ మెవ్వరినేని గట్టివైచు నీ మనసు నేను జ్ఞప్పిరానిలిచె నెట్లు. 
కని కననివారలై.తిరీ కాలమునకునై న మిము సా(కు మగబిడ్డనగుదె నేను. 7 

. జాబు గనినంత( దానకస్వాంత మందు దయదల(చి వచ్చిన౯ జూడందలంచియుంటి. 

రాకయున్నచో రెక్క_లురాని పిల్లపక్షీవలె దిక్కులంగని పలవరింతు.” 128 

. అనియెడి యా శారదలేఖను గని నిలువెల్ల రాజుకర (గె( గడుపునం Rn 

బెన వేసికొ నెడి దుఃఖమ్మును నిముసమ్మా(పి యూర్పుబుచ్చి యిటులనెకా.. ..... "4129 

. గాన మొనరించురాగ సంగతినిదస్సు గారడీనినె ఫణమార్చి కసరికొట్టు 
కుపిత నాగసుందరి బుసల్ గొట్టుచున్న రీతుల (గుగాని యిఏ జాబు ఛాళతలగునె ?. 130: 

. తో9వదప్పి కాజడవిని దేవురించు తల్లి కొట కింట వత్సమ్ము తల్రడిలుచు 

బదిగ( బలవించుచున్న యంభారవంపు మోో(తలగు (గాని యవి జాబు వ్రాంతలగునె pg 

. అనవిని శ్రీనాథుడు నృపు(గని యెద నుమ్మలికగదుర (గా గద్గదని- 
_స్వనమొప్ప బాప్పపూర్ణనయనముల( “జనందలంతు నెల్లి 'యనె నది వినుచుకా. I 

. ఆర్య: మీ రేగవలను గాదనుటకొ అకు ( గనినవారికి నోరు రాంగలదె యిపుడు 

వేగినంతనె వేగ మీరేగ నగును బయనముకనయి నాయ, _త్తపడు( డటంచు. . 188 

మ. ధరణీపాలు(డు సంధ్య వేళ యగుటల్' దర్భారుసాలించి సా 
"చర మొప్పన్ గవి సార్వభౌము(గొని యద్యానోర్వి( క్రీడార్లమై.. 



పోతన చరిత్రము 

సన్ వడి లేచెందోడనె'సదస్య శేంజితో నములై.. 

రకసామంతులు మంతు9లున్ దొలఃగి తో9వ౯ా జేసిరా విగ్నతకాా ౨. 134 

శా. ఆ రాజేందు0డు తత్క వీంద్రు(గొని. దీవ్యత్సుష్ప సౌరభ్య వి 

సారంబె. మృదుశీతవాత కృత స్యా రంబునై హాంసికా' 

నారాంచన్నవ సాంధ్యరాగవిలసద్వాః పూర. 'సిందూరకా. . 

నునా. పవననంచారంబు గావించుచోన్. . 188 
(rR 

శా. నాకారోహవిహార వృత్తి నలల. న్ని రించు పద్మాంగనా . 

నేకోకే+, కవిలాసహాన ముఖకాంతిన్ దారకాపో9ల్లస 
a 

న్నాకౌదర్శ వ మనం జెలంగు సరసిద్ నానాగతు ల్ జుట్టి య 

సోకాసకి వనసమంటప శిలాసోపానముల్ డాయుచో కా. | 108 

వ. తనూజానురాగ వివశీకృత చేతస్కుండగు కవి సార్వభౌమునకు... 107 

నలినపర్తాలో ల జలబిందువుల( గాంచ( దనుజ లే ఖొత్తరతతి స్మృతివడె,. 

న. 'వికసితవనరుహ పికరమ్ము గన(గూ (తు నగవులు కనులలో, నాట్యమాడె, 

కలహాంసకూజిత విలసనమ్ముల( గాంచ( దనయభాషణములు దల(పువచ్చె, 

-. కాసారమగ్నరాకా చందబింబమ్ము (గన బిడ్డ వదనమ్ము కనుల మెజసె, 

తే, అలల( జెలరేగు కొలని నీరరసినంత( గలంతనిడు కూతు ప్రేమంపు( దల(పులెగ నె సె, 

_పెనంగొనిన పద్మలత(గాంచ దనయపైన నల్లుకొనియన్న మమతలు పెల్లుబికెను. 188 

శ్రిత 

ఉ. పోతము డిగ్గి యభి)గక పోతము భాతి సరోవరాంచిత 

స్పీతజలంబులం గల విచిత్ర విధూపలజాల నిర్మిత 

శ్వేత మనోజ్జమంటప వివిక్తసుఖాసనసీమ6 బే9మమై 
క్మాతలనాథు( డా సుకవిస త్రముతోడ వసించి సాదృతికా ౨ 189 

క. దిమ్మెర. కేగుదురార్యులు' కమ్మని ఢీ) భాగవత సుక వితామృతముల్ . 

సమ్మతి(ద్ధావుచు , నిక మును మమ్మే మజచెదరటంచు మన వి _యొనర్చకా, HO 

తా, కానా సత్యువి జేని(గాంచి యమితోత్సాహమ్ము దీపింపం బ్ర 

స్థానోద్వేగవశాత్ము(డై పలికెనో ధాత్రశ్వరా : యేలికన్ 
నం నే నెశ్లేమణువాండ, గావ్యరసపానీయంబు సేధింప నెం | 

. శేవి౯ దేవరలేనిదౌ కొంత నన్వేధించు నశాంతముఖు. ||| 

చ్చ సరసు తదారచిత్తులును సత్యవచస్కులు సాహితీకళా 

| నిరతులురావు" 'సింగధరోణీవతు లాత్మ? దలంపనేమి దు 
ష్కరమిటగాదె భాగవత కావ్య కధాశివణమ్మనేంగ న "= రని వపు 
కరగతి దానినే వినగ స్వాంతమునం దలపోతు సత్కవీ:, . శం. 
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శా. నాడా వ్యాసముసీందుి డెన్నియె పృురాణంబుల్ తగకా 'వారిసియుకా 

'" యీడె నిన్నిటికంచు నుల్లమున నూహించెకా రచించెకా దమిన్. "" 

బాడంజేసియు( దానదెందులకొ..తృ ప్తస్వాంచు( డింతేన్యుకా 

గా(డయ్యెకా దుద, భవ్యభాగవత సత్కావ్యామృతం బొక్క (డే 

. అన్నివిధాల మాతృకకు నన్నయొ తమ్ము(డొ యన్న యట్లు పో 

తన్న కృతాంధ9ిభాగవత మందముచిందు నొకొక్కచోటం దా. 
మిన్నగనుండునా యన [భమింప(6గ6 జేయుచునుండె నోరు లే 

.. .కున్నది పస్తు తింస నెవ(డుర్విని( దత్కృతినాథుండౌ నొకో 1 

బొ 

వో i 

తన కిది తెల్పి తత్క్బృతి ముదంచెస6గన్ గొనివత్తునియ్యెడన్.. 

. సరసగుణాఢ్య సత్యరత సన్నుత శీల స౦గాద్యలం కియా 

భరితసుళోభితార్థ యన వద్యమనోజ్జ సదధ్వని కమ 
స్ఫురితవచోవిలాసిని విశుదచరిత) సువరగాత9 యి 

. ధి ME) 
'( బితకన్ననుం బతిని దన్సునుగాచదె సమ స్తరీతులకా 

. ఎయ్యదివినిన( బరీక్షితు. డయ్యక్షర పదమునం దె నఘరహితుండై. 

త్రయ్యంతసార మా కృతి 'వెయ్యాటు, భవమ్ములందు విన జిక్కునొకో 1. 

_ అసుటయు నింగత జ్ఞుండగు నట్టి, మహాకవి 'సార్యభొము( డౌ. 

'మనుజపతిం గనుంగొనుచు మానసవీథుల సంతసమ్ము తా 

నినుమడిగా (గ నిద్ది తమ కీడగువాంఛ యవళ్యమేను బో 

ఈ ప౦జాతతి కెల్ల నెవ్వాని ఇత0మ్ము ఛత౦మై శీతలచ్చాయ లొసంగు, 

ఈ తెలంగాణ మహీరాజి నే పాణి ఫణియయి తల (దాల్చి భదరిపజిచు, 

ఈ యా శ్రితావళి శేబేని “దానమ్ము ధనమయి దారిద్య' దై న్యమడంచు, 

ఈ ద్విజసంతతి ౨ కె భాగ్యఫాలమ్ము ఫలమయి వాంఛాస ఫలత నిచ్చు, 

. లలిని (శ్రీ) దేవి భూదేవివలచు నెవని వాణి రాణించు నే ముఖవనజమందు. 

సఠ్వమంగళాకృతికి నా స్తాన మెవ్య(డత (డు కృతిపతి యగుట ధాగ్యాతిశయయె. 

పోత రాజు * తానయి నేడు భూధవుండు కృతిని యాచింస(గా నిరాకృతి సలుపునె. | 

చ, ?అనవుడురాజు తాను గవినారసి, యాదృతి నిట్లు వల్కెనో. 

"యనఘచనిత్ర, ౯ మీదు. తనయామణి, శారథ6ం గావ్యశారడన్.... . 

aan ఒమెనువెంట దీసికొని శత్క్య్బతిక్ష ర్ల ర-భవాపపా. ర్త రాపో; = ౮. 

ఘను Es త్తనమ్మునకుం దా. వళ ద్రెంచుది. సేలగాద్గొ క్రోం! a బన వమా a Pas 

“148 

144 

1486 

14 

148 

. మున్ను భోగినీ దండకమును రచించి తమిని సర్వజ్ఞులకు. నంకిత మ్మొసంగండె... 
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అని పెదదండనాథుని మహోదర మొప్ప [౫ బోతనార్యునిన్ 

గొని చనుదెంచ నాళ (డు మనోహరచామరచిత) రాజలాం 

భనములకోడ ( దూర్యగుణ సంగత హాటకయావ్యయాన వౌ 

హన భఘనవెభవ మ్మెస(గ నమ్మహితాత్ముని  దెచ్చునియ్యెడన్ . 151 

. సంచితపుణ్యకర్ము(డు విశాలమనస్సు.(డు వీత దై న్యుండున్ 

పా9ంచద మోఘ భాగవతభవ్య మహాంధీపురాణ సృష్టికిన్ 
గాంచ నగర్శ్భు(డుకా విగతకల్మషు (డిద్ద చరి(తు డాతని౯ 

గాంచి తెలుంగునాడు కడు గౌరవముంగొనె ధన్యంగనెకా. 162 

* వారి పదాబ్దధూళి భవవారిధి తారణ సేతు. భూత మె 

వ్వారి గృహమ్మునం దొకలవమ్మది సోకనా. తద్భృహస్థ దు 

రార విపద్దవానల విజృంభిత కీ లలు పూలమాలలై 

తేజును దాపమాలు( దలదీర్చిన దుర్విధిమాలు నెంతయన్. |. 158 

_ సంతరింప(జేయుటకు మదాజ్జాపితంబులగు. తతినంతతులే హమ 

క. అన విని శ్రీనాథండును మనమున బెను సంతసమ్ము మల్లడిగొన నో 
జనపాలా | మీ యభిమత మొనరించుట లెస్స మీకు నొదవు కభమ్ముల్. 154 

తే. అనుట మన్నియ (శ్రీనాథు నభిమతమ్ము' తెలిసియపవనికా వెసవీడి తెల్లవాజ 
నుక్తరీతి. బోతనకవి యూరు జేరననిపె( బరివారమును మహాఘనత మీర. [55 

. అంత నొక్కెడ స్వవ్నగతు(డై రవికులతిలకుండు పోళతనతో నస్మదాలయమున 
భవదిచిత భాగవతంబు సొంతము వినిపింసవలయు విన నుత్క.ంఠ గలదనుటయు, 156 

. బమ్మెరలోన( బోతనయు( బండితపామర భ క్రలోకముకా 
రమ్మనిపిల్చి తాను దగ వ్రాసిన మేల్మి కవిత్వ సంపదల్ 
కమ్మని యాం(ధభాగవత కావ్య కథామృతధార. లొల్కు మే 

ఘ మ్మనంగా వచించుసరి కన్నుల(గట్ట దశావతారముల్ , 157 

ఆంత నొకనా(డు పోతనార్యుండు భాగవతేతిహాసంబుల నుడువుచు ననంతకోటి భగవ 
దవతారలీలలే భాగవత రూపమై యలరు నందును విశేష భగవద్విభూత్యంశ సంభూత 

ములై. యేకవింశత్యవతారంబులు (గ్రాలు నందును ముఖ్యంబులై దశానతారంబులు 
వెలు(గొందు నీ పడింట( బ౦ధానములై న రామ కృష్ణ నరసింహావతారంబులు (ప్రత్యక 
లక్ష్మీ విశిష్టంబు లగుటకతన? బూర్తంబులయి మాపొందె నందు పరాత్సరుండు నిజ 
రూపంబగు శ్రీమన్నారా యణాకృతిన్ గజేందరిదుఃఖ విమోచనంబు గావించె. మీనావ 
తారంబున( బృ్రళయవార్డిలో విహరించు పాఠీనంఖ పోల్కి_, చేతనుని సంసారాబ్దీని 

రాణంబు లని, 
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రోధి మవనుళాననావధి నుల్లంఘించినవా (డు గావున కంకవ్వ్యుండు గాడని సోమ 

కరాక్ష సాపళదనిబర్హణ౦బును బిబల తార్కాణ మొ్మొనరించి చూపె 

_ కూర్మావతారంబున నాపై భారముంచి నన్ను సేవించు విబుధులు గిరికరణీ 

స్టిరంబగు తమ దిషణావి శేషంబున వేదమహోదధి మధియించి తజ్జనితజ్ఞానకాండా 

మృతంబు దా9వి కూర్మంబు పగిది నింద్రియ సంయమనంబు గల్లి సంసారజలధి 

తరియించి యమరత్వమునొంది యస్మదనుగహపా(తులగుదురు. స్వార్గవరులును 

విపరీతజ్ఞానసంసన్నులును నగు వామాచారపరాయణు లాసురీ ప్రకృతిబద్ధ బుద్గులె 

యజహరాదులనై న బరిభమింప (జేయు మాయా మోహినీ పరవళులై విఫలమనో 

రథులై చనియెద రనియె. 

వరాహావతారంబున విశ్వనిర్మాతనై నిఖిల చరాచర పరిరక్షకు(డనగు నేనె 

యిన్వ సుంధరాదినాయకు (డనని గు _ర్తెబుంగక క్షోణీకోణళతాంశపాలకులగు నృపాధ 

ములు నల్పీభూత ములగు తమ జయవిజయ విశేషంబుల నాధారమొనర్చుకొని 

భూమండలమును స్వీయానవధికాశామహార్హవంబుల ముంచి పీడించుతటి బంటుళ నము 

కుంటువడ (జేయు పో9డతనమ్మొప్పు కోడంబనై కోఅంజీరి తత్కశళశంకపంకిలయగు 

పుడమి నొడుపున నడుసున కా మడ (గి చను నాగరకందంబు చందంబున సముద్ధరింతు 

నని తెల్చె, 

నారసింహావతారంబున నేనే శియఃపతినై సర్వాంతర్యామినై యొప్పు సర్వే 

శ్వరునని యెలుంగక హిరణ్యకశివులై న ధనాశాసాశబద్దుండై యా సురకృత్యంబుల 

ధర్మాచరణ పరాయణుల మనంబుల ఘనంబుగా నెంచి పథహ్లాద హాని గల్పించి 

లోకంబుల శోకాకులంబు గావించి మించు మదకరుల పొదింగొననెంచి పహారిరూప్పు 

ధరించి దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ గావింతునని యెజుంగ.6 జెప్పె. 

వామనావతారంబున నీ సకలచరాచరాత్మకంబగు విశ్వంబు దుత్క్భృతం౦బు 

మదధీనంబు మామకీనంబని యెజుంగక నిఖిలంబు నిజార్డిత వి త్తంబె యని జ్ఞానరహి 

తుండై గ్ _ర్హృత్వబుద్దియ ఫలసంగస క్త కచి త్తంబును గల్లి దానం బొనర్చుచు నఖర్వ 

గర్వంబున బరంగి 'బలియైనవాని యహంకారంబును పాతాళం బంటం దొక్కి_ పెటి పెటి 

సీ తిలోకదానంబేని నస్మదీయ పదత ఏయ పరిమితికి ౯ జాలదని విక౦మించి చూపింప( 

ద్రివిక్సము:డ నై తినని తెలియ. బల్కెం. 

_ఫరకరామావతారంబున నిజబాహుబల. దర్భోద్దతికా. గోద్రా హ్మణ కుభాభ్యుద 

యంబును బృజాకుశ లంబు నేమజచియున్న క్షత్రియకులాంతంబు గావించి బలాధిక్యం 

బున మెజసితినని ' 'వచియించె.. ల 

'రామావతారంబున లీలామానుష. విగరిహుండనై స్వధర్మ రక్షొదశ్గుండనని 

|; 'సేరొందితిని. మహామహులకు యుద్ధముచేయ శక్యముగాని సంసారమను నయోధ్యను 
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దశేంద్రియ విశిష్తమగు ప్రకృతి యన(బడు దశరథుండు సత్వరజ_స్త మోగుణంబులను 

సల్యా కై కేయీ సుమిత్రలను భార్యలతో. గూడి యాసురీప్రకృతి నడంచు దై ఏీ' 

(ప్రకృతిని రక్తి క్షించుచు,ు నమరపదవికి నర్లు నిగా(జేయు, ధర్మార్థకామ మోక్ష ములను 

రామ లక్ష్మణ భరత శత్సఘ్నులను సంతానము గాంచు సంసారి రాము(డను ధర్మో 

స్వరూపము నారాధింప( దక్కిన పురుషార్థములు తమంతతాము వలచివచ్చునని 

చెప్పితిని. 

కృష్టావతారంబున మాయామానుష విగంహుండనై నరునకు విశ్వరూప 

సందర్శనం బొనర్చి గీశాజ్ఞాన ముపాస్యమని తెలిపి మాయారూపిణియగు పకృతి 

మద్వశంబున నున్నదని బహుభంగుల నొ స్పి యతిమానుషంబులగు చర్యల నిరూపిం 

చితినని పల్కె. రామావతారంబున ధర్మంబుదై న గృష్టావతారంబున మోకంబుదగు 

నుత్క్బృష్టతం జాటి యర్హకొమంబుల కన్న ధర్మ మోక్ష పురుషార్హద్వయం దాత్యంతిక 

సుఖపందంబులని విశచం బొనర్చె. అందుల కీ యవతార విశేషంబుల దివ్యదృష్టి 

నాలోకించి సమ స్త కల్యాణగుణామృతోదధియగు శ్రీమన్నారాయణుని గి _ర్తింప(జెల్లు. 

బుద్దావతారంబున జన్మమృత్యు జరావ్యాధిపీడిఠాత్ములకు. నిశే]్థయసమార్గంబు 

నుపదేశించి భూతదయాచ రణ పాగిముఖ్యంబు నుళ్లఖించుచు (త్రికరణములగు కాయిక 
వాచిక మానసికంబుల( జేయరాని యపచారంబుల నిరూపించె. పరభూతంబుల 

హింసించుటయు( బరోదవ్య సేయము నొయర్చుటయు( బరొకాంతలం గూడుటయు 

శారీరకదోషంబులనియు, ఆనృత[ప్రలాపంబు లాడుటయు( గొండెముల నుడువుటయు 

నశ్చి లవాక్యంబుల( బలాపించుటయు వృథాజల్సన  మాచరించుటయు 6 బరనింద 

నొనర్బుటయు  వాచికదోషంబులనియు, దురాశాపాళబద్దుడగుటయు _ రాగద్వేష 
సంగతి నరిషడ్వర్గాధను(డు నగుట నజ్జానజన్యములగు మానసికాపచారముల నాచ 
రించుట యగుననియు నీ త్రి విధాపచారముల నాచరించుట తగదనియు, జన్మజరా 

మృత్యువులును నిష్టానిష్ట వియోగపా9ి ప్రి  కర్మఫలంబులును నలభ్యవస్త్వాశాదులు దుఃఖ 

పాప కములనియు, తద్వినాశకారు లషాంగయోగములగు సమ్యక్ దృష్టి సమ్యక్క_ల్ప 

నము సమ్యగ్యచనము సమ్యక్క. ర్మ 'నమ్యగ్గీవనము న సమ్యగ్వీర్యము సమ్యక్ స్మృతి 

సమ్యక్ సమాధి యనునవి యనియు దెలిపి, ఫలంబుల రుచి పలలంబున లేదనియు. 

బాల తేనియల యందలి రుచి కీలాలంబుల లేదనియు హింసాత్మకంబులై న యాహో 

రంబులు మృతంబులనియు( బువ్వు నొవ్వనట్లు పూందేనియల' (గోలు మధుకరంబు 

రీతి సురభిని పరిరక్షించి కీరంబుల( బానమొవర్చు కీలారిభాతి యమృతాహారం 

'బొనర్చుట లెస్స యనియు మృతాహారంబును భుజించువారు' దానవులనియును నమృతా 

హారంబును నొనర్చువారు మానవాతీతులగు దేతతలనియు నట్టి యమరులు సర్వ 
_సుఖాది నిర్వాణపా పు పులకు సమర్హులనియు( దథాగతావతారంబున నిరూపించెనని 
చెప్పుచు నొకొక యవతార కథావి శేషంబులె( దెలుప్పచు నొక్కునా (డు వరాసావ 
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తార గాఫావిశేషంబుల 'వినిపించుత టి నానందపరవళు లై- యఖిలమ్ము మజచిన యచటి _ 

_ ప్రజ లందజుం దన్మయత నందుటయు, ee 158 

చ. ఇరువదిమంది 'సైనికు లహీన బలాఢ్యులు ముందు వోవంగా. 
నర పదిమంది యాశ్వికు లహర్చతితేజులు వారి వెన్క రా 
నిరువు రమోఘులౌ రథికులేగంగ మధ్యన దండనాథనిన్ 
బరిజనమంటి కొల్య వడి బమ్మెరజేరిరి వార లయ్యెడన్ . 169 

రా ॥ అశ్వస్యందనయాస్యయాన గజవిన్యాసంబుతో డంబుతో 

శశ్వచ్చృత9 మనోజ్ఞ చామరల సత్సామా9జ్య చిహ్నాళితో 

విశ్వాశాభృతతూర్యరావములతో వీతేల యంచున్ (బ్రజకా, న్ 

విశ్వాసంబుల( దేల్చు సద్భటులతో విచ్చేయ నచ్చేరువన్, 160 

మ. పరివారంబది వెంటనంట మగధుల్ బల్రీతులన్ వీరతా 

బిరుదంబుల్ పరియించుచుండ ధరణీ వీరాతివీరుండు సం... 

గరసింహుం డలరావు సింగసుమతిక్మొపాల దీవ్యచ్చమూ పు 
'వరనాథుం డరుదెంచు నన్న నుడువుల్ వ్యాపింస(గా నల్లెసల్ . ~~ 16 

మ, అరుదెంచుకా సమధిష్టితోజ్డ్వుల మనోజ్ఞాశ్వంబు నుచైెళ్ళ9వ 
స్ఫురణమ్మున్ గలిగింప ఖడ్గ మురగస్ఫూ ర్తీకా గటిన్. (వేల నం 

గరకాయంచులు మించులై గగనభాగం బందు వాతాహతికా - ని 

1: మెఅపుల్ జిమ్మంగ(గాక పక్షవిలస న్మేఘాంతరాంతంబులన్.. 162 

ఉ. అక్కడి కో9త లొక్క_మొగి నక్క_జ మందుచు నశ్వ పై న్యపుం 

డెక్కుల చప్పుడెక్కుడ నిపే వినవచ్చు నటంచు6 గాంచ నా. 

ప్రక్కన రాజపూరుషు(డు బంగరుళాటి మెజుంగు కొంగు న 

“ లిక్కు.ల నాట్యమాడ ( జనుదెంచుచునుండె సభాభిముఖ్యు(డై . - 168 

తే. అంబరమునంటి మెజియు--శంపాకృతులన' నచ్చటచట. జరీయంచు లందగింప | 

.. వలయిత ఫణీంద౦సిత కశేబరము కరణి శీర్షసీమ నుష్టీషంబు చెలువు గులుక. 184 

ఉ. తీరగు రాజసమ్మునకు దిక్కగు మోము గఖీరదృష్టి కో 
సేరునుగేదు నాసికకు రీవిగ నిట్టటు నీలకాంతులన్' . 

బారులుదీరు తే(టులన భాసిలు.మీసలు దగగీపౌరుషాం  _ 

'. కూరత వెల్ల( జిర్నగవు కొంన్నెల వెన్నెలగాయ శీవిమె. ౩౨౨౨౨16 

క. అరుదెంచి తేజిదిగి కవి చరణములికు' నంజలించి సొధునుతా: మీ. “3. 
వరదర్శనమ్మునన్ భవతరణ మొ్యొనంగూడె' జన్మ 'ధన్యత(గాంచెళ౯. ౩౧౧... 166 



కే. అనుటయు౦ జోతనార్యుండు నా క్షణంబె తత్కథావిధానమ్ము నంతకె ముగించి ' 

గరింథమును గట్టి పెట్టి యాగతుల స్థితుల సకలమెజి6గె నిట్లాడె నా సె సై న్యపతియు. 167 

చ. కవికుల కల్పభూజ మరిగంధ గజాంచితసింహరాజ మా 

ర్లవగుణశీలరూవ మురు శాస్ర్రకళా ప్రితిమానదిప మైం 

దవకుల దుగ్గవార్నిధి సుధారసహోరి శరీరధారి మా 

యననిపు( డార్య ! తాసవినయమ్ముగని నిమ్మనవికా బొనర్చెడిళా, "168 

చ, ఎవని సుధీ ప్రపంచమున నెంతయు భ క్రిమహోదధుల్ మహో 
త్సవగతి రామచంద౦ ముఖదర్శనముం గని నాట్యమాడునో 
యెవని మనంబు వెన్ను (డన నిక కరంగును వెన్నయౌచు దా. 

నెవనిముఖాన వాణి మథియించును విష్ణుకథా సుధానిధుల్. 169 

చ. ఎవండల వేదసారమన నెంతొ ప్రశస్తిని గన్నయట్టి భా. 
గవత సుధాబ్ధినంతటి నగస్తుండనం బుకిలించి మించెనో 

యెన(డల వ్యాసమౌనికృతి కెన్నిమొ వన్నెలు తీర్చిదిద్దె నా 

కవితిలకుండు తదిచిత కావ్య మనామయతన్ జేలంగునే. 170 

రసి _ తలకి9ందుల్ తపముం బొనర్చినను బోగిద్యద్వేదశా స్ర్రంబులన్ 
. దిలుమాటుల్ పఠియించినన్ హరిహర్మబహ్మాదులే పూరుషున్ 

గలనై నం గనలేరొ యా నృహరివీ(క౯ా వచ్చి పూరించె. దా 

నిలనే స త్కవి పద్య కేషమత ( డూహీింపకా నరాకారు(డే. 171 

ఊఉ. రాజసబుద్ది నజ్ఞాలపరాధ మొనర్చిన జ్రానదృష్టి వి 

భా9జితు తులౌ మహాత్ములది పాటియొనర్పరుగాదె స్వర్లది 

రాజిత నిర్మలాంబువుల రాళలు వైవ(గళంకపంక ని 

స్తేజములై యెసంగునె విశిష్టచరితు) లనన్ దయాంబుధుల్, 172 

తే. మావలన నెట్టి దొస(గులు మసలెనేని వాని కమియింపవలయు ననూనచి త 
ఘనము లట్టులే యెప్పుడున్ ఘనహృదయము వరదయావృష్టి గురియు నివ్వసుదసమత, 

మ. క్షితి (శ్రీ. భాగవతాంధభవ్య కవితా సీమంతినీ సద్గుణ 
(ప్రతతుల్ , రమ్యకళావిలాస విలసద్భావోన్నతుల్ శారదా 

కృతి మేల్వన్నెలుగూర్చె ముక్తి వనజాక్షిన్ జెంతకున్ దాశ్చె నే 
కృతి యా సత్క్య్బృతినంది విష్ణుపద సత్కీ9డన్ వినోదించునో. 4 

ఉం తావకసత్స9బంధ కవితా నవలోక సుధారసాబ్ది సనం 

సేవనభాగ్య మబ్బుటలు దేకుర బున్నెము లెన్ని సేయుటో 



స ప్త్రమాశ్వానము 

దేవర పాదపద్మవరతీర్ణమరంద మిళిందరూప సం 
భావితమౌ శిరోజముల( చావనతంగను బన్న (డో కడే। NS 

వ, అనుచు నస్మన్నృపొాలుడు భీవద9చిత భాగవత (శ్రవణ కౌతుకాయ త్తచిత్తుండయి యుండె. 

ఉ. కావున సాహితీతి9దివ కల్పకరూపులు తాము, వాణికిన్ 

దావలమై సుకావ్యగుణదర్పణ మై భవత పచేతనో 

జ్రీవనమౌ త్వదీయ కృతిశేఖరముంగొని చాతకాంబుద 
థ్రీ వెలయంగరావలయు సింగనృపాలుని రాజధానికికా, 

మ. తమకై వాకిట వేదియన్న వచె మా ధాతీశు పాల్యంకికల్ 
రమణీయాశ్వములు కా గజంబులు రథవాతంబులుకా సత్క_వీ ! 

సుమమట్టుల్ తల(దాల్చి దేవరను మా క్లోణీశు సాన్నీ ధ్యముకా 

శమ కించిత్తును గల్లకుండ ( దు్రంటిలోనకా జేర్పమే ధీమణీ | 

తే. బొర! మిము(టోలు పుంభావభారతీ లలామ నిజయళోమౌ క్రికదామ మగుట 

177 

178 

నతిని దల(దాల్చి యుచిత సత్క్బృతి నొనర్చు రహిని గర్వించు మాదు సామాజ్యలక్షి. 1/0 

వ. భవ్యగుణసనాథ యగు భవక్కావ్యశారదతో (బాటు కవి సార్వభౌము ననుంగుపట్టి 
యగు శారదకా వెనువెంట గొనిరమ్మని మనవిం బొనరించిరనుటయు ( బోతన 

యాతని నాలోకించి. స్మితపూర్వకభాషణం బి వెలయ, 

చ. నరపతి యాంధఏ9భాగవత నవ్యకథా శ్రవణా ఖిలాషియె 

వజలుట మామకీనఘన భాగ్యమటంచు( దలంతు నన్ను సా 

దరగతి( బిల్వ(బంచుట లెదకా ముదమంది కృతజ్ఞతా వచ 
స్ఫురణ మెలర్బ్చనుంటి దయజూపుటె చాలనుకొంటి నియ్యెడకా, 

ఊఉ. నాదగు స్వప్నమందు రఘునాథు(డు తా నరుదెంచి వాకొనెన్. 

వేదవిచార ! తావకవినిర్మిత భాగవత పిబంధ మా 

మోదము మీజ(గా6 బఠనమున్ బొనరింపుము జన్మము కి కిన్ . 

మూదలయైచనన్ బ్రజవినకా సకల మృకళంకవై ఖరికా.. 

క. కావున సదయతనిది మీ భూవిభునకు( దెల్చ్పుడన( జమూపతియనె నే. 

నేవిధినై నః మిముగొనిపోవలదొ నృపాలునాజ్ఞ పూ _ర్రియొనర్చన్. 

తే, తమకు. దెలియనిదెకొ మాకు దా(టరాని దధిపునాన యటంచు సువిదితచరిత | 

కాన మాసయి సుంతయక్కటికమూని విజయ మొనరింప(దగు రాచవీటికెందు . = 

క్ష అనుటయు( బోతన స్మేరాననమొస్న(గ నచటి దండనాథునిగని యి 

ట్రను మీ నరేందు9తోనే మనవి యొనర్చితినటంచు మాటాడు. డిటుల్. 

180 
గే 
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220 పోతన చరితము 

క్ శరణార్థిననుచు రాక్షసవరు(డగు రావణు:డు తాన వచ్చిన నేనిక్రా ౧౧౭౧౧ 

.. బరిరకించెదనను హారి చిరాయురా రోగ్యభాగ్యు6 బేయుత | నృపతి౯ా, . "186 

ఆ. అరుసుపనుపుదా(ట నలవియే 'మాకని తామె యిటులు సట్టుదలవహింస 

రాము నానదా(ట నీ మహినెవండేని దెగువ సేయు ననుట నగవుగాదె?. 10 

సీ, ఎవని మున్జన సగ మ్మేగు పాంణమ్ము లా బలియుని గుండెలో ములికియయ్యె, 

దేవేరి యెదనేంచు దే వేంద్రసుతునై న గతిలేని పక్షినిగా నొనర్చె, 

._"పదితల లొకటియై పశువృ త్రి జనుదెంచ నొరుగోల యమువీట6 దటీమివె చె 

ఖరవ్య త్తి దూషణాకరమెన శలధాళి బాణాగ్ని కీలల( బడ (గ దోచె 

తే, వసుధ నేవేళ మల్లు లెవ్వానియాన(దల ధరింత్రు సుగీ9వాజ్ఞ దా(టరాని. 

దనుచు నట్టి సుగీ9వుని నాజ్జవెట్టు రాజరాజాజ్ఞనే( దోచి రాజనునొకొ ; ౨.188 

వ. అనుటయు నచ్చమూసతి పోతనంగని, Ns 

రకా 

. నేను మీకు నుడువుపాటి వాని(గాను నృప్పని యభ్యర్షనమ్ము మన్నించు టొ స్ప 

భూపతియును విష్ట్వంకసంభూతు(డగుట తమ రెజటుంగరె యనుట బోతన యిటాడు. 

. ధరణితో (చాటు సి వరతారక లెవానికై నాడు వింతబొంగరము లగునొ 

 వవలురేల్ వెలు(గీను రవిచంగద్రు లెవ్వాని కరుణా కటాక్షవీక్షణము లగునొ 

. పా9ణినంతతి కెల్లం బాంణమై యొప్పారు వాయువెవ్వాని యుచ్భ్వాసగతినియొ 

విశ్వనాటక మెల్ల సీకింప(గా( చేయంగోరి యెవ్య.డు, సూత9ధారి. యగునొ 

. నిన్ను నన్ను మన్నియను నీ నిఖిల భూతకోటి నెప్పుడు రక్షించెడి కోటిసూర్య 

వరకళా భాసమాను( డై వటలు నెవ(డొ వానిసాటియౌ రాజులీ వనుధ(గలరె? . 101 

. శీతనగమురీతి సికతాణువును ఖ్యాతినళ్మరూపమైన యంత మాత ఆ 

అస mm అక న శ నప 99 
సమత గనుచె యై క్ష్యాపతి విస్థ్వంశనలరి నంత గ్ర) సృృహరికీ 6 దులయె ? 19 

క. అడి విని యచటి జన మ్మతి ముదమండెను నుకవి( బొగడి (మొక్కు_లిడెను దా .. 

"నది విని సేనాపతి కెంపొదవ( గనుల నిట్టులను కపీం(దుని మోిలన్. [09 

. ఎవ్వని రాజ్యమం దటులె యెవ్వని పాలనమందు సత్కవుల్ = . 

“' నొవ్వొక యింతలేక వర నూత్నకవిత్వ మహత్వ సంసదల్ 
నివ్వటిలంగ భు_క్తియును నిస్తుల ను క్రియు( గూర్చుకొంటిరో 

wf 

ja! యవ్వస్తుధకుండే షిలువనంపిన నిట్లు తిరస్కరించుపే! _ ౨౨ ౫184 

॥ దుర్వార పతి వృాథి, వాదతిమిరాస్తో కౌ ఘ. మా రాండు(డ్లుథ్ ' Sr ల స ఆ కి 

కర గర్యోన్మ త్ర త్త విపక్ష గంధగజ సంఘ ఘస్వప్న వ కంఠీరవుం:. 



అటి 
లః 

స్ట్ 

| 

పమాశ్వాసము 

డుర్వీశా గలి యర్హికల్చ్పకము 'కావ్యోద్యాన వాసంతమౌ. 

అ సర్వజ్ఞాంకితు నిట్రవజ్ఞ సలుపన్ సంభావ్యమే సత్కవీ: 

. అది విని పోతన యతనిం గాంచి, 

. నశ్వర రాజ్య సంపదల నశ్వర యౌవన జీవనమ్ములకా. 
_ నశ్వర భో గభాగ్యముల నమ్మిన మానవు నాశంయించుచుకా. 

బొ. 

' విశ్వవిధాత నచ్యుతిని విశ్వచరాచర భూతరక్షకుకా 

శాశ్వత సౌఖ్యదాతను విచారము దక్కి. త్యజింప నొప్పునే ? 

“అన విని దండనాథుండు మహాకవి నారసి కోపతాపముల్ 

మనమున నంతకంతకును మలడిగొంచు( గలంప మిగింగి యే 
0౧ 

' మనుటకు నోరురాక తన యాత్మ నదేమి దలంచెనో వెసన్ 

దన పరివారముం గనియెం దతణ మెల్లరు విచ్చుకత్తులన్ . 

మును గల గింథరాజమును ముట్టిరి చుట్టును దత్పఏజావళి౯ా 

జనుమని హెచ్చరించిరి లసత్ కృతిరత్నము నెత్తి నెత్తినన్ 

'గొనిచన నేమి దోచకయు గోడవలెకా నిలిచెన్ గవీం(ద్రుడుకా 

మన మెరియంగ నోట నొక మాటయు రాక యెదిర్చలేక తాన్. 

. అచ్చట నున్న పిజావళి యిచ్చెయిదము( గాంచి వేంలునిడి ముక్కు_సయి కా 

శిచ్చవడి కాంచుచును నిది యచ్చపు టన్యాయమనుచు నాడెకా డెగువన్. 

రామ చె త్య ముఖద్వారసీమ జేర వారు గ్రంథముకా గై కొ నివచ్చిరంత 

నూరుకూరును దడిగట్టియున్న యచటి పృజల కధినేతయన ముందు వచ్చె నొక (డు, 

భూజన సంస్తుత్య భూరి బలాఢ్యుండు నధినవ యువమారుతాత్మజుండు, 

వర వృషోన్నత ఫాలవక్లో విరాజితుం డర్గళా సదృశ బాహాన్వితుండు, 

దృఢ సంధి బంధ సందీ ప్ర వజిశరీరి మల్లకోటీర సీమా విహారి, 

నవయౌవనోదితానర్హ కేజోరాశి పరిపూర్ణ దై ర్య సంపద్విభాసి,.. 

అనవరత సత్క_థా శివణాభిలాషి సత్య ధర్మ సంగత సాధుజన హితై షి, 

అన్ఫత విజ్వేషి స్మితపూర్వకాభిభాషి స్వచ్భవ ర్హను:డౌ కృషీవలు( డతండు.. 

"అతనిని సేనాపతి యతి కుటేకంబున6 గాంచి యౌర : గొట్టే బలిసి ప 

ర్వతముల డీకొనినటులో. మతకరి ; సీ వెదిరిబలము మతిగన వనినకా, 

“అంత నా జగజెట్టి శృనాపతిన్ గని, 

సా తము నె తీ నెత్తుకొని పోయెదవే తెరువాటుకాని య 

పీఠవంశమున నుదృవమంది' త్వదీయ పౌరుష 

197 
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మ్మి తేటి ( గాల(బోలిన కవీం|దుల యందొ, యదింతొ కాంతు నా 

కుత్తుక ను త్తరించి మథీ కొంచరుగం దగు గరింథమం చనెన్. 

,. అంతనె యాముపేనికల యౌదల నాడెడి కోడెసింగమై 

చెంత( జెలంగువాని కడ( జేలగుడమ్మును డుస్సికొంచు వి 

కాంతి వెలుంగ నెన్నడుము కాసె బిగించి కరాన మట్టినొ 

క్కి_ంతగ రుద్దికొంచు మొగ మెబ్దనగా నత (డేగి చేగతన్. 

. పొంగెడు కండెముల్ కరుడు నొల్చెడి కండలు మేన వీరతా 

గాంగజలాల మీలగుచు గండెస(గన్ వడిం ద్రుశ్భియాడ( బూ 

ర్లాంగము నంటు నజ9కవ చాకృతి. బెట్టనికోట వోలె. గే. 

లం గల కోల రక్షనిడ లాయుచు మార్తురనొంప డాయుచున్, 

. శూరత యొప్ప లాఘవము చొప్పడ వేమరు సాముచేయుచున్ 
వారల దా(కి ముందడుగు వైవ(గనీ నటు లార్చిపేర్చె న 

వ్వీర శిరోవతంసు( గని విక9ము(డౌ దళవాయి పోరె మేల్ 

పౌరుష మొప్ప నాదలను భాసిలు కోశము వీడ కెందునున్. 

. నాలుక గేరుచున్నడిదొ నా యసి కూసము వీడు సర్పపుం 

టోలిక నిన్ను నంజుకొను బుద్ధిని నీ యొఅజవీడి యింక నీ 

-వాలక ముండ(టోదు మది బాగుగ మున్వెనుకల్ దలంచి వే 

మేలుకొనంగ( జెల్లు. జెయి మించినవెన్క_ నవర్చ వచ్చునే ? 

. అనుటయు న మ్మొనకాని సలుకుల సరకుగొనక యా జగజెట్టి, 

. కరమున వెల్లు దండమది కన్లవకున్ గనరాని యట్టులన్ 

విరబిళ ద్రిప్పుచుకా భటుల ఫీచ మడంచుచు నెందు. దానెయై 

యుజుముచు శ త్రుశీర్ణముల నుద్దవడిన్ జని ఫక్కుఫక్కనకా | 

దుజుమొనరించు జీమ్మపడి తోడనె నెత్తురుటేర్లు వాజి(గకా. 

బెడిదపు టడిదము లగుడము విడివడి కడు. వోరుచుండ వెస లగుడము తా. 

నడిదపుః వీడికిటి ముడిపై ( గడువడి( దాకుటయు నొచ్చి కత్తిని జార్చెల. 

. వలకేలు 3 కై దువున డా పలికేల్ దల వెల్లు భాగవత కోళముపై 

జెల(గన్ వలక్రై పట్టా కొల(౮గెకా దిరిగికొన వలను నోవమ? గడ(కకా, 

. అట గల శిల లేజుచు నుదృటగతి రువ్వినను నవియు. బటసటమని. తా న. 

మటు నిటు, ది సప్పెడి కల్దికె పటుతరగతి( దాకి చనును( బడ వతని పయికా... 

పోతన చరీతము 
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యష్, 

సప్త మాక్యా సము 233 

చేమరు నేకలవ్యు. దలపించును మించును వీ(డు నేర్నెం దా 

సీ మహి నిట్టి నేర్చెచట నెవ్య(డు వీనికి న నొజ్జయంచును కా 

బూమెల( బన్ని యగ్గలప్పు( టోకల( గొన్ని 'దలంచి పొంచుచున్ 

దామొకశె కృషీవలుని దా(కిరి బాకులు దూసి యెల్లరున్. లర్ 

em 

[కా 

అంద జక్క మొగిన్ వొదివిన నవ్వీరులం ద దా హశొంతకారి సాము శచీయుచు. 216 

. ఓకమాటు సరి నిల్చి యుది9ి క్ర క్రతం బోరు శతు9ల మణిబంధ సంధులెడల, 

ఒకమాటు సింగమ ట్లుప్పర మ్మెగయును బగళుల పుజీయలు పగులుచుండ , 

ఒకమారు డేగయట్లాయ్యనేలకు వంగు గుల్ఫాస్థికలు చిట్లి కరారలిపడ (గ, 

ఒకమారు దుసికిల్లి యొనరునకా, వెలివచ్చు నరిమూ(క పసులటుల్ వరువునెత్త 

. నిటు లత(డు సేయు సాంపారాయికము( గాంచి గుండె అదరయగ మా పాలి దండధరు(డు 

వీ(డటంచును ట్రత్యర్ణ సీ రోభటులు తీండిమగు వేండ్ర మెరియింప( డెరలుచుం|దు. 217 

అచ్చము ఖీముం డితని యని£ జ జొచ్చి దబ9తికివచ్చుటనిన సో దెమటంచున్ 

నొచ్చుచు మెచ్చుచు( బ9తిభటు లచ్చేరువ( బోవ వెజకతు రం౦తటిలోన కా. 218 

శునీ తెజ(గున సింగంబులు వెనుదిరుగుచు. దో6(కముడిచి వెడల(గనగునే 

ఘనుండగు క్షతిఆయు( డెందును మును నిడుకొను యశము( బాణముల బలి నిడియుకా. 

. అనికిన్ దొరకొనవలె మీరని సేనాధిపు(డు వల్క. నవ్వీరులలో. 

ఘను( డొక (డు మందగతి వెనుమును దిరిగెడి యతని దండమును నిశితాశికా. 220 

. వెచుటయు నది ఛట్లిని (వక్కలింప( బడియె గండి9ికల్ రెండుగా ( బుడమి నంత 

సృణి విహీను(డై యొస్పు మాస్తీని పైకిం దిరుగ (బడు మదేభములయ్యె నరిగణములు. 

. ఆంత నొ జగజెట్టి, న. . 222 

. వాతెటఐ పంట నొక్కుచును వాలుటబొమల్ ముడివెట్టుచుకా జ్వలత్ 

జ్యోతులభాతి నేతంములు శోభిల ముక్కుపుటంబు. లుబ్బగా. 

బాంతిగ శ్వానయా(డ గనుయా9మునెజుల్ చెవిసం దిముడ్చి తా 
నాతడు రుదు)(డయ్యె, రిపు లందజు పె (బడి రొక్క_పెట్టునకా. = 228 

. తెగరే(గి పగల నొండొరు బిగికౌ(గిట( బెనంగు చొకట విరిసెడి ధూళికా. 
పొగ నెగసెడి కీలల గతి నగపడి యగపడక యాజి నాడదొడ(గుటర్. 224 

అంత నొక్క యింతి -వెనువెంట( జనుదేర, . . . 226 

పడియ నప్పుడె వీడి పదుపుతోడం గూడి సటశతెంచు నొక్క సూకరము కరము 
గురు బలీవరముం బరిహసించెడునటి గొప్ప నెమ్మెయి చాల యొస్పు మిగుల, 



కా9లు చూపుల నగ్నిగోళముకా సుడిజుట్ట( గోఅల నెలవంక కొన లిగుర్చ, 

వాలమ్ము వాలమ్మువలె ( దిప్పియాడుచు శరివముల జిక్కించి. చవుకళించి 

. దిక్కు.లన్ ఘుర్దుర ధ్వనుల్. పిక్కటిలంగం బేరెములు వాజుచును బ్రజల్. వీతుగొనంగ 

దారి కడ్డంబుగా నిట్ట పోరు జరుగు నచ్చటికి వచ్చి ౩ మునుజన నలవిగాక, 2b 

. బెదరుచు 'నటునిటు గాంచును జెదరంగం దన మంద గొట్ట జేమెత్త నన్ 

బెదరించు ఘుర్జురథ్వని గొదగొద నిట్టట్లు తజిమికొట్టున్ బిట్టు, 227 

. మునమున మూరొ_ను కా బుడమిము'కై. నొగిజా బిగ(బట్టుచున్ (బ్రజన్ 

రుసరుసగాంచి పొంగు. దనురోమము లెయ్యెడ గొయ్యదాటి ము 

లొ-నలయి నిల్వ మూ(పుపయి( గోలము వ వాలము నార్చు( గొండకుకా 

వొనంగెనా యింద్రియమ్ములన భూరిభయంకర వికిమార్భటికా వటి 

. అదిగని యొక కుర్కురపుం గొదమ పిడుగు పగిదిను అమి కోలాధిపు నొ 

యదనెంచి తటి మెనదియుం గదనంబొనరించు మొన నొకనింగని తా(కెకా. 229 

తా(కినయంతలో నత (డు ధారుణి(గూలెను వాని నెత్తినకా.. 
బాీకటరీతి నొప్పెస(గు భాగనతమ్మది నేలవాభలె నా 

"మూశకు మూ(క ఘోణిశిరమున్ బరులకా వడి మోదసాగె మే 
ల్బాకుల నీటె(లన్ సురియవంకిణులకా జముదాడిపోటులన్, ':..... 290 

. అక్కిటియును, వతి! 

. వెనుకకు న నొక్క_మా అడుగు వేయుచు. బొంచును రూపు కుంచిత 
మ్మును బి పొనరించి యొక్క_పరి ముందరుదెంచును ఘుర్హురన్వన 

. మనరిచి మేనుబెంచి సటలుద్ధతి నిల్వ సళల్యపర్వత 

రతా 

మ్మన మొనదా(కు తా(కునకు నందు జిందజివందజె చనన్. 292 

॥ శశ్వదరాళ దంష్టా9ికరాళాస్యంబు పిళయార్కబింబమై భయముగొల్ప, 

ఉత్రి _పనిజవాల విక్షేపగతి ( గశాఘాత మై చళు9లన్ గల(త వెట్ట, 

'క్షురసన్నిభ నిశాతఖురహతక్షోణి నరాతి కన్లవ ధూళిరవలునిండ, 

అరిగజస్వాంత ఫీకర ఘుర్జురధ్వనుల్. క్వేశావిరావ వసిద్దిగొల్చ, 

. పాదయుగము మధ్యవడి తూటుశరమసకా దా(కు నొకటంబగటి ధరజియూం, 
...చీజుగోర ర కసి కొంగులై భటుల్ తాళవృక్షగతుల నేలగూల, ... ౨ 288 

. కందము జేప్పిన( గవియగు( బందిని హతమార్చు నత(డె బంటనుచు జన 
మందురు దీనిని గూల్చమి నెందుకు బిదుకనుచు రిపులునేగి రొకటియె, .... i 284 



సప్రమాశ్వాసము 

చం 

డయ 

లు. 

అసుపులకుం డెగించి యొక కై కిటి. గుప్పిరీ యాయపోటులన్ 

బసగల యంపకోలలను చాకుల మా9(కుల. బట్టిసమ్ములకా ' 

ముసల కుఠారముద్గర సమూహములన్ , వడి(దాకి యవ్వియున్ 

గొసలకువంగి వీల్ భువి(గూలె నయస్సదృశాంగ సంగతిన్. 

. నగళ్ళంగ నిర్ణతాపగలట్లు భిన్న మూర్లముల( గీలాలంబు ధారలొల్క-, 

పుష్పితపాలాళ భూరుహపికి9య క్షత రిపుకాయసంహతి చెలంగ, 

వేలా వినిర్భిన్న వికలితకల్లోల విసరమె యరిసేన వెన్క_కరుగ, 
| గ డుం | | . 

హతమూల పాదపప౦త తులె పరిసంథిని చయమ్ము లొకపెటు నేలవాాల, 

. నిలిచి పె బడి ముంగాళ్ళనె త్తిచజచు నేరుపున( గాళులం దూరి చీటిపెట్లు, న్ _ ఎట్ల 
ఉణీమిచూచుచు నొకపరి త అఎంకొట్టు వడిగ( దాకుయచు ధరణిపె 6 బడ(గనెటు. 

3 ' డు రు 

. దురమొనరిచె(గిరి యరి యుక్కి_రిబిక్కి-రిగా నజీవగిరి వరమటు పో 

కిరితనము వీడి రిపులక్కి-రి(గని మొగిక్కి_రి మురారికిటి రూపనుచు ౯. 

. ఈ కరణిన్ విపక్షతతి నే పడగించి వరాహరాజ మ 

సోకపరాక మం బడర(జూచు నరిన్ దగనిల్చి సత్కృతికా' 

దాశిన వాని గుండెల విదారణముకా దొనరింతునో యనన్ 

జోక( జతుష్పదాంతర విశుద్దపదమ్మున( గోళ మొప్ప6ంగకా. 

. అచ్చెరుపడి యచ్చటి పజ లచ్చేరువశేగి స్వామి 1] యాది వరాహా! 

యొచ్చెము దీర్చ (గ: దా మిటువచ్చితిరే యనుచు శిరమువంచిరి భ క్తికా, 

225 

236 

237 

298 

289 

అపుడు పడవాలు కుజ6గలి కరుగుదెంచి మొక్కవోయెడు తటింబంది యొక్క పెట్టు 

సె (బడంజనె మొనకాండు భయముజెంది వెనుక వెనుకక్క(జనె దండు విచ్చిపోయె, 240 

॥ కోరిడపు రూవము (గని యా నీడకునుం భయముజెంది నిల్వ (గ లేమిన్. 

టోండిమి చెడి యోడితిమని యూడనిబాడెదరు దిక్కు కొకరై పగతుల్.. 

॥ స్వామీ | తా మిటు లాంధ)9 భాగవతరక్షకా "సేయ (గా వచ్చినా . 

రేమీ యజ్ఞవరాహ రూపమున, నే నేమందు నా భాగ్యమున్ = 

మీ మహాత్మ కమెటుంగ బ9హ్మకు( దరమ్మేయంచు( దా( బోతరా 

జామా త్యుండు నతి న్నుతించి ధృతి డాయంబొవ నకోోలమున్. 

. జలధి తరంగముల్ దొలంగ శాంతగతికా విలసిల్లు చెప్పునన్ 

జలదము గర్జన మ్ముడిగి సౌమ్యగతిక౯ా నడయాడు చాడ్పునకా | 

వెలసె. బంసన్నదృప్టి, సుకవీందు నకు కా గ్భతి. నొవ్పగెంచి యా 

. వల. జనెనేదొ తా నటకువచ్చిన కర్షము పూ ర్తి యెనటుల్. 

15 

241. 

248 



. వెంటనంటి సర్వేత్తుచు వెడలనేని. గంటికిం గానరాని వేగమున నుటిీకి 

యంతలోనె యదృళ్య మైనట్టి నటి పోతి9నెంచి భక్తి క్తిమై ( గలు. జోడించె సుకవి. 

. అట గుమిగూడి నటి జనమంతయు వింతనుగొల్పు తత్క్రుతి కా 
థు | 

_గిటి యసమానపొరుష మొగికా సుకవీందు)ని భ క్రిభావముకా 

బటుతరమల్ల తల్లజుని బభాహుబలంబును వేయినోళ్ళ. బి 

స్ఫుటగతి సన్ను తించుచును టోతన పాదములంటి (మొక్కుచున్. 

. ధరణిని (శ్రీ శుకాంశమిటు తా నవతారము( దాల్చె బద్దులౌ 

నరుల సముద్ధరింప. బ9తినం ద(గబూని యటంచు నెంచె న 

ల్లరిగి శిరమ్మువంచి వినయ మొ్మొనరం బిణమిల్లె జెట్టి, సా 

__దరగతి వాని గౌ(గిటనుదార్చి కవీందు) (డు సాందిపుందమి కా. 

నిరులడంచు సెన్మినుకుల బరణివోలె( దటిమె రిపుగణమ్ముల(గిటి పరుషగలుల. 

. వపువున రోమహర్షమొదనం గనుగో నల సమ్మదా శ్రువుల్ 

కృపలనుజే(పి మైతిియను శే రముకా హరుముంజి మౌ కిక 

స్నపనవిధిం బొనర్ప6 గవి స తము(డర్మిలి, జెట్టి! నీదు సా 
యలు అణాల 

యప్పు బుణమీ6గు తెన్నుగన నన్న సతండిటులాడె భర్తీ య. 

. విననే వ్యాళకరాళదంశహతి నుద్విగ్నాంగు6డై యుండంగా 

మును మా యయ్యకు మందొసంగి వడి పాముం జంపి రక్షించుటల్; 

తను వింతింతలు కోసి యిచ్చిన( గపీంద్రా మీ బుణం వనీ(గ(జా 

లునుపాయంబు గలాదె మీకు నొక మేలుం గూర్చ(గా నేర్తునే ! 

. కిరి యసమానపరాక్ళమ మరివర్గము నవలనెట్టి యక్కజ మొదవం 

బరిరక్షించెను గృతినిది యొరులవళమె దానిరాక యొనగూడె నిటుల్. 

అంగవించి పిసాళియై వింగడముగ(బోరె నరిగుండెలగల నవ్వారిగా(గ 

. అని పల్క్కుటయు. పోతన యచ్చేరువంగల సూకరంబుల మూ(క నుపలక్షించి నంత 

వాని చెంతన వెలుంగు నొక యింతి కంతుచేనాడు పూబంతి యన వింత చెలువమ్ము 

లీను నెమ్మేను సంపె(గల సాంపులను బంపక మొనర్చ, కరువలి చిటుతగమి చెబుప 

= _విరియు నెటీకురు లొక్కె_డ నగవుల నొక్కు_లుదేలు చెక్కు_లవాిలి వేల వానిలో 

నుండి చౌకళించు కర్త వేష్టనంబుల కాంతులు తాపింఛ చృదగుచ్చంబుళ సందుగొందుల 

. నుండి స్వర్హదీధితుల విరజి మ్మెడి యరుణోదయమ్ములం దల(పింప, నాసికకా సణీపిన 

కాసియం గా 9లెడి యూరుద్వయ కాంతులు చెన్నూరు. 

ముక్క_ర నగవుచుందురుని పరిధి యస -బరువమ్ములీన సదమలచ్చదనా చ్చాదిత 

కదళికా కాండయుగ్మమ్ము చెలువమ్ములీను జానుపర్యంత విలసితంబగు వలువ 

ము 

245 

246 

247 

248 

29 

260 

వర్! 



॥ 

క. చన్నుంగవ కంపింప(గ నన్నువకౌ నల్లలాడ నాననమందుకా 

_ విన్న నగవొప్ప నేనుంగు గున్ననడన్ వచ్చె బల్లెకోమలి యటకున్. 262 

తే, వచ్చి కవివరుం గని తల వాల్చి మొ9ిక్కినా(డు గాంసవాసోదై న్య పీడమడంగి 
నట గొనియున్న నా కన్నవస్త్రములిడి మనిచినారు దానిని మీరు మటచినారూ. 258 

మ, అవిధి కా వెంబర విత్తు సల్లెదొర నన్నానా(డు జ తౌ నెంత 

నవమానింవ(గ(బూన వాని కల విద్యాబుద్ధులం కన యా యా 

తెవులుం బాసరె సామి ! తామనిన, నెంకే సంతసం బయ్యె( జా 

లవి యెల్లం చెలిసెకా వరాహతతి నీదా మందయౌొ నేమనకా. ఎ ఎవిర్ఢీ 

తే, ధనము జూపించి నా శీలమును హారింస దొరకొనిన బల్చిసాశియో దొరను గొల్చు 

టుడిగి పందిమూ(కను సాశుచుందు ననిన నడిగె. గవి పోటుపంది నీ దగునె యనుచు. 

చ. అది వినియ త్తలోదరి యిటాడెను సామి యిదెంత చోద్యమొ 

నది వెదయెన = పందిగమి నారసి యెయ్యెడ నుండి వచ్చెనో 

_గొదకొని "మంద జ్ జొచ్చె నెడ (గొట్టిన పోదొక పల్లె నుండి తా 

_ నెదొ పదుప్పన్ ద్యజించి తెరు వించుక (దప్పి యిహేగుదెంచెనో | ల56 

మ. అని భావించుచు( గోరిడ సంతతుల నిత్యాప స్సమీ పావసీ 

జనితానేక కుటన్న టా శనమునన్ సంతుష్టి గల్పింపంగా( 

గొనిపోవం జనుదెంతు నంత( దమ సతో్క్కోశమ్ము నిద్దానవుల్ 

గొనిపోవం గమకించు దృశ్యమది నాకుకా గాననయ్యెకా సుధీ! 257 

పైపై _కననీ చర్యలు దుస్సహమ్ములని స్రక్కం గలు నా కుర్కుర 
a 

మ్మును నేనై యుసికొల్పితిం గనలు నస్పోతి9౯ దగన్ జూపి యం 

తనె తా నయ్యది. హీరమ ట్లుణ్మి నూత్న కోిడము ౯ వెంటనం . 

"జను దా నక్కి_టి తెన్ను గానక భటానీకమ్ము( దా(కెకా వడిన్. 268 

తే, _స్రద్దిరో మమ్ము తా నిట్లు తాశినంత విచ్చిపోయెను మొన, కృతి విడిచి యనుట, - 

దాని విని కవి యిదియెల్ల దై వనిర్ణయమ్మటంచును వచియించి యఖినుతించె. _ 259 

ఊం మున్ను తియీవితానమును మూరు (డు సోమకు( డెంతో బూమియకా 

బన్ని హరింస(గా శకులిభావము నంది నిశాటు( గూల్చి వా 

రాన్నిధి నున్న వేద విసరమ్మును గిమ్మజణ బమ్మకిత్తు వా . 

పన్న శరణ్య : మత్క్బ్బృతి శుభస్థితి నిచ్చితె సూకరాకృతిన్ . : న 260 

తే. చిన్నవా(డను నే నెందు నిన్ను వీడనను "సనంధయు. దక్క_( దా జనని యెందు 
- బెద్దవాండను నేను నీ యొద్ద నుండననెడి సుతుని భారమ్ము మోయం గలాడె: 281 



328 పోతన చరిత్రము 

తే. ప్రబల నై చ్యాను సంధాన భావమూను న్య స్తభరు (డె భవాంబుధి న్ని స్పరించు 
మును (గు నజ్జా( డహంకార ఘన భరమున బెండ్లు దేలును వాహినిన్ గుండ్లు మును (గు. 

ఉ. కావున నీ గుణానుభవ గానమొనర్చెడి వంశి ముంచలే ” 

వీ విపదం బుధుల్ తి)జగదీశ్వ్యర ! యంచు వచించె సూరియున్ 
జావును దప్పి లొట్టవడె( జక్షువనంబడుచు న్యడంకుచు కా 

భూవిభు( డంపినట్టి బలముల్ మెలమెల్లన(జేరె ఏటికిన్. 268 

ఉ. వీటికి చేరి జేని గని వృత్త తము తిన్న(గ విన్నవించిన 

పోటు మగండు గం డడంగి పొక్కు_చు (సుక్కుచు బిక్కమోర న 

చ్చోటి కవీశుభాషణల చొప్పును గయ్యప్పరీతి పోరున 

_మ్మేటి వరాహ సాహసపు మేలిమి మేవడి యొప్ప నివ్విధికా, | 

మ. 'అవనీపాలకు.( డార్యభ_క్తి మెయి మి మ్మాహ్వానముం జేయ రా 

జవ రేణ్యోచిత లాంఛనాంచిత గజాశ్వస్యం దనాందో శికా 

ధవళ చృతసుకేతు చామరల సతౌర్యతి9కానీక వై 

భవ సంభావిత భర్మనిర్మిత మహాత్సాల్యంకిక కా. బం సె( దాకా. 265 

మ. కవిరాజా : భవదీయ కావ్యము వినం గాంకించియన్నా (డు భూ 

ధవు( డత్యంతము మీరు దాని, గొని యేతద్యాప్యయానోపరికా 

భవదీయాం(ఘుల6 బూన్చి పావనమొనర్భన్ వేడెదకా మీరు వై 

శ9వకణాభుండగు జే(డు నేండె సలుపున్ స్వర్షాభి షేకమ్ములకా, 266 

క. అలఘుమతి సహజ పండితు లధిపతి సర్వజ్ఞు( దేమి యనవలె “మణినా 
వలయం వలయేన మణి” యటులు కోభిందేదరు నెప్పుడును దా ముభయుల్ . 267 

కం అమ్మహిపుండు పరుషాచరణమ్మున మిము నొంచ 'బారహ్మణస్య క్షణం క్రో 

పొమ్మని మీరలు దాని మనమ్మున నిడరంచు సుకవినాథ ! యెలు(గుదున్. 268 

వ, అనుటయు నా కవివరుండు నన్నుం గాంచి, 29 

చ. నరపతి. సిల్వ(బంచుటలు నాకు ప్ర మోదకరంబె వారికే( 

బరమ కృతజ్ఞు (డన్ నృహరి పాయక తేని కొనంగు( గావుతన్ 

సిరులును రాజ్యసంపదలు చేపజుగాక 1 చిరాయ రున్నతుల్ 

మటవను వారి మేలు నృపమౌళికి నా వినతుల్ వచింప్తుడి: -. 270 

లే స్వామి రాము(డు నాదగు స్వప్నమందు, దాను సాక్షాత్కరించి పోతన కవీందరి 

"మధుర వై ఖరికా నీ కృతి. మద్వసతిని సాంతము సఠింపు మేనును సంతసింతు. 271 

క అనియెకా గావున నేనెటు చనుడెంచ(గ వలనుసడును ? శౌరి. యనుజ్జకా 
.. వినిపింపుండు నరపాలునకని పల్కె నృషకియు విష్ణువంటిని చేనుకా. = వి 



సప్రనమూశ్వానము 

. అంత నతండు వల్కె దుహినాదిగిని బోలుచు వాలుకొణువు కా 

సుంత శిలాకృతిన్ గలిగి శోభిల నందు జరింతురే సురల్ 

వింతలు నీదు వాక్కులనె వీనులకున్ వెగటె కవీందు వాక్ 

సంతతి విన్నయంత నెద కాజియవెట్టెను దాల్మి దూల(గకా. 

. ఈ మహి నే మహామహితు నీడ్యకరోరగమౌళి తా శర 
స్సీమ భరించు నప్పుడమి( జెన్నెసలారెడి వస్తువాహన 

సోమము లమ్మహీధవుని సొమ్ములుగా వె యటంచు నాదు హృ 

ద్ధామమునం దలంచి కవితానతి నాక 9ిమణ మ నర్చితిన్ . 

. అది గని మారుతాత్మజున కన్నయొ తమ్ము(డె మేటి సింగపుం 

గొదమయొ నాంగ మల్ల రణకో విదు(డై మను హౌొంతకా(డు మ 

మ్మెదిరిచి కట్ల (తిప్పుచును నెక్క_టి కయ్య మొనర్చి "పేర్చె నా 

యెద పులకించు నాతని మహేళిత సంయుగ పాండితి స్మృృతికా, 

. అంతలో నొక శ్వేతవరాహంబు, 

. ఆ మెనలారు వేలుపుల హ_త్రియొ దంష్టింగ నొప్పు మి త్తియో 

యేమన(గా వలెజా గృతిని నే నొక చే(గొని వేజకేల సం 

గామ మునర్చుచుండ( ద్యరగా( బరతెంచి పిటుంద( దా(కె నే 

భూమిని గూలనె త్తి గల ఫూ త్సము వేతొకచోట రాల(గకా, 

జలధి నింకించు బాడబానల మనంగ నడవి నంటి దహించు దావాగ్ని యనంగ. 

నలుగెలంకుల బలియురం గలత వెట్టి దా(చె గ్రంథమున్ నాల్గు పాదాల సీడ.. 

. మన వరూధినీ వేశంతమును గలంప గొదగొదన్వచ్చు సమదద్విరదము గాని. 

యదొక సామాన్య సూకరం బగునె స్వామి _దానిమై నా(గవెన్ని ళస్త్రంబులేని.. 

. సరవి నిజవాల విక్షేప జాతవాత ఘట సముద్దూత మక్షికాపటలి యటులు 

మన మొనం దోలె నక్కిటిం జెనకు నట్టి యక్కిరీటియ. మై మెమయి నరుగ(గలండె. 

* ధరణినాథ : దాని నొకింత దరిసిసంత 6 బ౦ిళయకాలా నలజ్వాల ప్రాకినట్లు 

తాళ(జాలని గతి మేన దాపమొలయు వెనుక నిట్టివి దురమందు గనమదెందు. 

॥ స్వామీ ! యజ్ఞవరాహ మే యదియు మా జన్మంబు ధన్యంబుగా 

మే మప్పోతి)ని గాంచ, గల్లితిమి పేర్మిన్ జన్య భఖలామిషకా 

సొమాన్యుండొకొ పోతారా జతనికిన్ స్వప్నాగతుండౌచు (బ్ర శీ 

= రాముండున్ గతి. నాలక్షించుటకునై. రంజిల్త యాచింస(డే, 
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211 
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డ్, ఇంతటి రామభ కుడు కవీందుిడు పోతన యంచు నెంచకే 

నెంతయు స్వామిభక్తి కి వెలయించి కృతిక గొని రాందలంచుచు 

న్నంత నె సూకరాకృతి ౩ నహర్చతి తేజు (డు శౌరి దానిక 

._ భ్యంతరముక౯ా బొనర్చె హరునై న నదల్చెడి సెన్మగంటిమిన్. 

చా 

. అసువులొడి ఫోరాడుటకె న మెము సిద్దులమె కాని యస్సటి స్థితిని గాంచ 
a a 

భగవదపచారమే కొక భాగవత మహాపరాధమ్మగు నటంచు నాత్మ యా(పె, 

. దాని విని సింగభూపతి మానసమున నేమి దల(చి మసలెనొకానీ 

తా సొకటి రెండు ననకయె శ్రీనాథుని గాంచే నేమి సేయుట లనంగన్. 

. చూప్ప దీర్గ విచారణ స్ఫురణ ( దనర నధిప | నేనును నొక్క-మా అటకు 6 జనెద 

నాజ్ఞయిండనె శ్రీనాథు( డతి గభీర వదన మొప్పంగ నృపతియు వల్లె యనెను. 

ఆ రేయిం దగ(బుచ్చి సత్కవియు. దానై నిద్ర పొంిద్దుండ (గా 

నే రాజేంచుని యానతికా బయనమై నిర్రీత యానాది సం 

a 

em 

భారమ్ముల్ వెనువెంట రా6 ఐరిజన వాితమ్ము లేకెంచ( బెం 

దూరమ్మున్ బరతెంచె శిష్యజన సందోహమ్ము సేవింస(గర్. 

. రవి యశశ్శీ9 ధిక్కరణ చీయు నిజ యశఃస9భలని పగటి దివ్వటులు వెల్ల 

భవదాం(ధ్ర సంస్కృత కవితకు సాటిలేదని చామరముఖమ్ము ంభినయించ.. 

తా మష్షదిశలు నిన్లలధరించె నటంచు స్వర్హపాల్యంకిక చాటుచుండ 

కనకాభిషి ర్త సత్య వి సార్వభౌమ దిగ్ణయయాత్రలని తూర్యచయము "మొరయ 

* సకల సుకళాసనాథ (ప్రశ స్తగాధ విగతపరవాది బాధ వాగ్విశ్వనాథ 

సాధు! శ్రీనాథ సుకవీంది సార్వభౌమ బహుసరాకని మాగధుల్ బలసికొలువ. 

॥ నవరసాలకు మెచ్చి నవరత్నఖచిత హై మాంగుశీయకవార మలమ।వేళ్ళ, 

: శోరితల శతి గళాశోభగూర్చెడి శై తలని రత్నకుండలా లొనర( జెవుల, 

ముత్యాల( బోల్పధమ్ముల( గూర్చు ఘనభావసారమంచెద ము శెసరులు మెటయ, 
ఈ క విత్వపుశయ్య లెంతొ మార్గవమంచు జలతారుపట్టుళయ్యలు రహింస, 

. జగతి దిగ్గంతులనుచు( బ్రిళ స్థిగనిన నిఖిల కవిగురు బుధకళానిధుల యెదకు 
నితని పేరు. సింహన్వన్న మెపుడటంచు నలరు సింహాస్యవలయ ఘంటారవమ్ము. 

. పొగరొలయ మత్తు( గనులొప్ప (గ గద్దియ దిగని రాజ్యవై భవరమ యీ 
మగరూపుంగొనిన పలుకుల వగలా(డింగాంచి వలచినచ్చి. పయి (బడెన్. 

. శ్రీ యన వాణీ రూపము థ్రీ యన లక్ష్మికిని నాఖ్యచేకుణు నుభంయ 

స్ట్ (శ్రీయోగ మొనర( బూర్ల. శ్రీ యుతు( డితండగుట౬ జెల్లె థ్రీనాకాఖ్యల్. 

పోతన చరితము 
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స ప్పమాశ్వ్యానము 

క. సంకోచపుష్ప మృగమదసాంకవ ఘనఫారసూన పొగంధ పయ 
సంకలిత లలితమలయజ సంకవిలేపాంక పీతవసనము వెలయకా, 

వ. పాల్యంకిక కా సుఖసు ప్తి నొలయుచుండ , 

చ, వరపరిరంభణా ప్తి నరవా_లునవోఢ నిరీక్షాణాశి య 

ట్రరవిరి మల్లె మొ గసరు లా యజుకంబడీ నాగు గున్నలై 

సరమసదమ్ములోన( బెనుపాముపయిన్ బవళించునట్టి శ్రీ 
వరు(డిత (డే యనుకా సుకవి విశ్రుత నామము. సార్ధమొంద(గళా, 

ఉ. తెమ్మయొకింత యాజనటు కేపకు నీశులముంచి చల్లన 

కమ్మని వట్టి వేర్వి సనకజ్దల దాలిచి శిష్యబృందముల్ 

సమ్మతివీవ దత్సవనలాలిత డోలల( గూర్కు నేత)ిమో 
యిమ్మహిముందు స్వప్నసుఖహీన దివమ్మునుగాంచ నే ననుకా.. 

ఉ. శేముషి నబ్బురమొదవు చెక్కడ మొప్పెడి స్వీయగౌర శో 

భామల గుండెలజా మెబసియాడ( గవీశ్వరు సింహకంకణాల్ 

సామజదంత పేటి వెణ స్వాస్యమువిప్పు విడెమ్ము సేతకై 

మోముల( గంమ్మి ది _క్రటులముంప సితా(భ్ర సుగంధ సింధువుల్. 

ఉ. చి త్రము చి త్తమాజ్జయని సింహసమానులు పండితాగిణుల్ 

బట చ్రీని గన్ను సన్న లను బర్విడుచుందను గొల్వ నల్వలో 

క్రో త్తర వాగ్వధూటిని మహోన్నత పీఠికనుంచి ధారుణిం 

బెత్తనమీయ నీ సుకవి పేరిటం బుమైనొకోయనకా జనున్. 

చ. ఘనతరళా స్త్ర దర్శననికాయము స్వీయ వినిర్మితాఢ్య కా 

వ్యనికర మాం(ధ్రసంస్కృత మహత్తర శబ్దనిఘంటుకోటి పా 
చి ద 

వనతమ వేదభాష్యసమవాయము బండ్లకు నించమించు నీ 

తని తలలోన నిన్ని మన. దానొక పుష్పక మోయనన్ జనున్. 

క. ఎదురెవరులేక తాననినదియే వర వేదవాక్యమై వజల రసా 

_ స్పదమెన కావ్యసరసికా మదగజ విహరణ మొనర్చు మది ముదమొదవన్. 

నవరత్నభూషణ నివహమ్ము లొకపెమై దీనారనిష్కసంతాన మొకట 

సరిగంచు కాశ్మీరశాలువ లొక పేటి బహుళార్గ కౌ శేయపటల మొకట = 

సురుచిరరజత వస్తువోత మొక పేటి పరిమళ దివ్యసంపదలు నొకట 

'పారాహుషారులౌ భటులతో నశ్వముల్ కదనుదొంక్కుచు నలుగడలు నడువ 

౭ 

శే, భాద్య పేయ పదార్హసంకలిత శకటవితతి సూదగణమ్ముతో వెంటనంట 

రాజవిభవమ్మతో ( గవి రాజరాజు సమ్మతిం బమ్మెరంగూర్చి చనందొడంగె. 
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శే. అందలము కొంతద వ్వేగి యచటనిల్నె ముందరిగినట్టి శిష్యసమూహ మెదురు 

వచ్చి యేత తటాక పార్శ్వమున నెసయగు వనమునం గూర్చితిమి సుఖవసతి ననిరి, 

చ. అన విని మావితో (పుదరి నందజి కన్నిగతుల్ గుడారముల్ 

బొనరుప వానిలో విడిసిపొల్చెను దత్చరివార వారమె 

లను, గుమిగూడు నా కలక లమ్మున (జెట్ల 6 శకుంతజాతి వీ 

తినెగ సె, బల్లెం బొందినగతిం గనిపించె వనోర్వినెల్లెడ కా. 

కే, పార్వ్వగత తటాకోదక భాగములను స్నాన సంధ్యాదికమ్ములన్ జపతపముల' 

దీర్చి కవిరాజు శిష్య సమర్చితుండయి స్వరపీఠిక న్వెలెడి సమయమందు, 
క్ ౧ 

ఉ. అంగనయోర్తు మన్మథ సుమా స్రసమాన మనోజ్ఞభీత సా 
రంగ విలోకనమ్ముల మరాళనిరాసకయాన వె ఖరికా 

సంగడి6 దరు రత్నకళ చాడ్పున సుంగరరూ 43 రేఖలకా 

బంగరుపశెమూని జయాభారతి హారతు లీయవచ్చునాన్. 

ఆ. అరుగుదెంచి యెలమి నా కళానిధి(గాంచె( గామనాన్దీ విరియ( గన్నుదొవలు 

చం|ద్రదర్శనమున జలధిపొంగినరీతి సంతసమ్ముపొంగెం జానకపుడు. 

క. కన్నుల. జకచక మెణయుచు మిన్నులు దిగివచ్చిపడిన మెటుపు( దెజివయె 

యున్నది యనం జెలువారెడి యన్నెలంతన్ గని క వీందు? డాత్మ నిటెంచున్. 

ఆ. చెక్కి చేసినట్లు చెలువము దల(పించు( బోంతబోసినట్లు పొంకమమరు( 

బటము వ్రాసినట్లు బర(గు భామినిరూపు(గాంచ మూఢు(గూడం గవి నొనర్చు. 

ha . లలి. గల్వపూవురేకులకు( గాకలువచ్చి పడ (తి కన్నులలోన( బర్వులె త్ర, 
నగవు చంద్రులరాలు సొగసు ము_త్రెప్పంజాలు నాసామణిం బరిహాసమాడ, 

భావజార్గమ్ములొ ప్రణయమూల్యమ్ము లన్ బొమదోయి ముడివేసి పోంది సేయ, 
గురుకుచోద్దతి వయస్సరసిజ ముకుళా పి బై (టయాకుం (ద్రోసి బయట (బడ (గ 

తే, ఘనజఘన మహోన్న తపీరిక న్వసించి రమ్యయౌవనదివ వ్య సామా 9జ్యలక్ష్మీ 

సమద గజయానములపయి స్వారి సయ నతివకుతుకమ్ముతో నిట కరుగుదెంచు. 

చ, అని యిటు లాత్మనెంచెడి మహాకవి సన్నిధికేగుదెంచి యా 
వనిత సుఢాస్మికేంచువు తపాగుణగుంఫిత సీల నీరదాం 

గణమున దా(గియాడ మిము. గాంచ(గ6 గల్లిన జన్మ ధన్యమౌ 

నని ఫలపుష్పసంతతుల నర్పణ సేసి నగుస్కరించుటల్ , 

చ, యవతి నమస్కరించుటయు నొప్పగు కీల్లడ యట్టిటున్ మనో 
mans భవృ(డను' గారడీండు లలి (భాడెడి' నాగసరంప సౌంపులకా.. 
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దవులుచు నాడుచున్న నలదా్రంచన నొప్పెం, గవీందుి(డల్లై నా. 
నవల మనోజ్ఞ వేణి మదన(ప్రణయాగమ సూతం భాష్యముల్. 810 

॥ ఘనవర్గమునకు ( జెందును బ్రమపాశమ్ములని కేశసీలిమ లచ్చుగు ద్దు, 

కన రెండురూపలా వెనుక నొక్క_చుయని పాపటముందయి పల్కు_చుండు, 

అనురాగవ ర్తన మ్మక మమ్మును శీ సాంసపెయని కురుల్ వంకలె తనరుచుండు, 

విమల్న్వపణజయ బంధవిశ్లేష మెపుడు దుస్సహమంచు నెటికురుల్ జడలనల్లు, 

. స్నేహవస్తువుల్ వీనికెచెందు*, బూలు పూజలనుజేయు, వీని నెప్పుడును నగ 

పీఠ మిట్టివారిని దల (బెట్టేమోయు (, బ్రితికరము వీని చిక్కులు బాపిదువ్వు. 811 

. అని వర్తి ంచుచు( బ9ణతింబొనరిచి లలిలేచినట్టి ఫొల(తినిగని యో 

వనితా 1 నీవు సమర్పించిన సుమఫలపతివితతి చెలుచే మనుటల్. = 812 

, సవనకుమార సంస్పర్శ మ్మ దెట్టిదో యరనవ్వి మరియు సీ విరిసడంతి | 

గీ, అనుట లామె మె కన్నుల సిగ్గు సెన(గులాడె, 

ఈ లే(తవిడె మాకు లేయోష్టమిధునానురాగ సంగతిని జీర్ణశద గనునొ : 

అనిన స్మిత వే మొప్ప నామె యాననము వల్చె. 

చేమంతిపూబంతి చెల్వు( గుల్కునిది నారంగమో తరుకాంత రసహృదయ మొ ] 

అన( దరుణి లజ్జ సవరించుకొనె. బయంట. 

తుంవీఫలమ్ముతో ( దులదూ(గు సీ చూతఫలభార చే కొమ్మ పదమునదుము 

అన( జెజి(గుదిద్ది (పీడ గూర్చొనెను వనిత. 818 

+. అంత నా యింతి కవినాథుం గాంచి, 814 

. శైలి మల్లెపూదండల నేల్ఫు గావ్యరనము లంటిన గురియ నా రంగమందు( 
గారిలెడి సంసాదగుణము. రసాలమంచు( బల్కు నివియెల్ల ( గవిసార్వభౌను : యనుట. 

. కవయితత్రివిగా ( దోంచెడి భవదీయ విశుద్ద సరసభాషలు. విన నో 

యువతీ 1 తావకపృ త్త త్రము సవిశదముగ దెల్పుమనుట( జాన యిటాడెకా. 316 

, మౌ తండ్రి జంగమ మఠపతి యీ తో(ట కదిపతి మంత) మంతాగిర వేది, 

ఆ మహాభాగున కాత్మజాతను నేను సాహితీ సత్క_ళాస క్త కమతిని, 

చేరు కళావతి, సీరేజ భవతుల్య ! కవిలోక దర్శనాకొంక్ష మెండు... 

పంచకావ్య కదంబ పఠనం బొనర్చితి నాంధి సంస్కృత భాషలందు మీదు 

కీ రి వింటి దర్శింప (గా నా రి నుంటి మామకీన బె వబలమ్ము మంచిదగుట! 

దామె విచ్చేసితిరటంచు. దాత నుడువ( దమి నరుగుదెంచి సేసించి ధన్యనై తి. 817 

. భేషని రాట్సభాస్థలులు 'వేలకు వేలొగి( గు)మ్మరించు స 

దూషణ పౌమనిష్క జలపూరములం జలకమ్ములాడీ ది 
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వ్యషధకల్సమె కవి జనావళి నోచల( గట్టవై చు మీ 

నైషధ కావ్యవాణి నటనంబును గాంకు నుతింతు మీ మళిన్, 918 

తే. రమ్య నవరస రత్నాకరముల( దవ్వ మహిని విలసిల్లు దేవర మహికపాణి 
నొక్క రత్నాంగుకీయక ముంచ చెంచు నస్మదీయ మౌథ్యమ్ము మార మనుచు. 810 

EN 

క. తన ముద్దు టుంగరమ్మును గొని యాతని కేల నుంప(గో రెడి సుదతిం 

గనుగొని శ్రీనాథుం డిటులను స్మితపూర్వాభి భాషణానన మొప్పన్. EEE 

క. నుమతులు కుమతులనక యొగి భిమియింసంజేసి ల్ లోభపబచు మనోజ 

(ప్రమ దాలాభంబు ధనాగమమును నివసింప గ మలగర్భుని తరమే 7 921 

ఆ. పిచ్చి బుట్టి హరు(డు వెన్వెంట( బరుగే శె మోహీసీ స్వరూపమును గనుగొని 

సిరికి హరియొ యురమె సింహాననమొనర్చె ననుట లామె యిట్టులనె నతనికి. $822 

ఊఉ. నీతి విబాహ్యావర్త రనల నిర్భర దెన్యగతికా లభించు నౌ 

నాతియు రంభయైనను ధన్యపకరమ్ము కుబేర కోశ మేన్ 

చాతక హీతువంచు( దృణవద్గణన కా ద్యజియించి మించు శ) 

పోతన టోలు సత్క-వులు పుట్టరొకో యన నాత. డిట్లనున్. 828 

ఉ. ఓరకు( బెట్టు మప్పలుకు లో వనజాయకనే[త్ర 1యిందుసం. 

సారములేని దెవ్వరికి ? ఛాందసులై. లభియించినట్టి బం 

_గారము( బాజవైచి మనుగడ్డల నేజికొనంగ వీరు దీ 

కరతి బుష్యశృంగులను గ్ గాశికులకా దలద దన్ని పుట్టిరే ? 824 

శా, వ్యాపార మ్మెదిలేని మానవుడు బృ్రహ్మజ్ఞానియె త్యాగవి 

_ ద్యాపాఠమ్మిటు, వల్లె వేయు నజచేతన్ లక్షీ తా నాట్యమున్' 

జూపెకా బోపెను 'ద్యాగవ ర్రనల నచ్చో( జూరుకుం జెక్కి తా 

రేపీ వేళకు. బోతనార్యు(డన వేజే కాండెటో చూచెదన్. ల్ 

క్ర, అన నా వనితయు నుంగరమును నాతని వేల నుంచి మొిక్కుచు(దా ని 

టను నా పోతన నర్ణము బొనరిచికొన మీరు నుడువ(బో రిటు లెపుడు ౯. 826 

ఉ. మాటున పోతనార్యునడ మాన్యవరా । యిల జంద్ర సూర్య సం 

చారము మాజదేల యుడు సంతతులుం గతి, దప్పవేల, బం 

గారము, నిష్పులోన మనగా నరుణద్యుతి వెల్లి యగ్ని కిన్ ee 

. వేజయిపోవ నల్లనయి ట్రీలెడి యాయసమై చెలంగునే2 ౨ లిపి. 

మ. మొగ మోటంపు( టబొగ డ్రలన్నం గడు వె వె ముఖ్యంబు సూచించు. దీ "i 

వ్రగతికా దీకొను కష్టస కంత తుల కావంశేని జింథింస( గా కా 



స ప్రమాశ్వాసము 

ఖగరాడ్వాహను దక్క వేతొకని ముకా గెసాంచి యాచింపం డీ 
ర | 

జగతిన్ గల్లునె పోతరాట్క.. విని టోల్లన్మంబు లెందున్ బుధా! 

తే. తత నిసర్గ మనోజ్ఞ రత్నపిభయగు సహజ పాండిత్య సంభూత సరస కవిత, 
ఆత్మగౌరవకర సువృత్రాభిరతియు( బూర్వజన్మ సంచిత తపః పుణ్యఫలము. 

తే, అమిత బల ధన గర్వ నిరంకుశాధికార మదమ త్త సామాగిజ్యకమల ముందు 
సలుకు వెల (దికి( దలవంప్ప గలుగనీక సాలె నెవ్వండు పోతనస్వామి దక్కు. 

శే, బంహ్మదేవు(డు వచ్చినన్ భ క్రపోతనార్యు నెద( (దిప్పలేండు నూజాతొనర్చి, 

యిట్లు లనుచుండె సీపియం చెడ6ద మీరు వేజబుగా నెంచవలవ దుడారచరిత | 

ట్. అక్క_ట | చిన్ననోట నిటు లాడితినే పెద పెద్దమాటల౯ 

నిక్కముగా(గ వీని మది నిల్పకు+ డార్యవతంస నేను మీ 

కొక్కటి మీదు శారదయు నొక్కటియా క్షమియింపుండంచు. దా 
సక్కమలాయతాకి కవి యాజ్ఞను గైకొని యేగె నయ్యెడన్. 

ఆ. ఆడి యాడి మాయమైనట్లు చనె సీమె చిటికలోన వనము చిన్నవోయె 

ననుచు. గవియ( బయనమగుటకై దొరకొనం దో(టసామి వచ్చి దోయిలించె. 

వ. అంత నతని( గాంచి (శ్రీనాథుండును, 

ఆ. కట్టనట్టి యిల్లు గనరాని గేస్తునై తావకీన హృదికి దర్పణమయి 
' చలువనీడ తోడ స్వాగతమ్మిడు మీదు వనికి మీకు ధన్యవాదము లివె. 

క, తెలివి గలది సీ కూతురు ఫలప్పష్పము లొన(గి స్వీయపవితిభా రూపా 
దులు కేటపడ(గ మాతో. బలుకాడి క్షణమ్ము ముందె పయనించె ననన్. 

ఆ, కవివరేణ్యు( గాంచి సవినయ వెఖరి నవనతాస్యు (డగుచు నాత( డిట్లు 

పలికె నిపు డిచటికి. బరతెంచు పొల(తుక నాదు కూ(తురగుట నమ్మ (జాల, 

ఆ. స్వాస్ట్యముడిగి యొడలు సరిలేమి నా కూతు నింటిలోన నుంచి యే నొకండ 

వచ్చినా(డ నిటకు వచ్చిన యా కన్య యెవరగుట లెజుంగ( గవివతంసన | 

క. అనుచుకా మఠపతి (శ్రీనాథునితో నన నెడంద నెదియు( దోంపక యత (డు కా 
వెనుకయు ముందును చాలోచన మొనరిచి యాత్మ నిట్లు సంభావించె కా. 

కొ, ఈనా(టివజకు నాకుకా దా నెదిరిచి మాటలాడ( దడ(బడు నెవండుకా, 

నే నొక్కటి మీ శారద తా నొక్కటియా యటంచు. దరుణి యిటాడెన్. 

కే, పోతనార్యుని మెప్పించి భూధవునకు( గృతిగ నిప్పించెదను భాగవతము నంటి 

దపమొనర్చి బిహ్మయును టోతన యెడంద మార్చలే(డని పల్కె నీ మగువ మిన్న.841. 
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క, కాదుగదా ! విధి శారద 

బూ(దో(యట కనుచు మనమ 

దాపెయె తండ్రి మయెజు6గలేనటు వచ్చెకా 

1 క్ట 
రి అచ ద్ద జా కు. 

న నేదేదో తలంప్పరాణత నే మేమొ యనుకా. 

ఉ. అంతటిలోనె ఛా ధాాతనివహమ్ము మహాకవినాథు( గాంచి య 

భ్యంతర మేమియున్ గలడె ర నం నల్ల యే 

తెంతుర, యాహ్యయాన మది దేవర రాకకు వేచియుండె నా 

నంతయు సంత సమ్ము కడలె త్త నెక్కె! గవీం|(డు( డేగితాకా, 

ఆశ్వాసాంతము 

క, సనకననందన మునిజన, వినుతా ! దశకంఠనాళ విదళనకరమా. 

రణ విద్యాపారంగత 1, ఘన గుణ మణికోశ ! కుంభకర వినాశా | 
J క్ట. క క. 

చ, కలికలుషాబ్ర పర్వత విఖండదురు (ప్రళయ ప౦భంజనా ! 

సలలిత రూపశీల గుణసంవద శేషజనానురంజనా ! 

'యలఘు మమత్వ మోహ మదిరాంధతమః పవిభేదకాంజనా ! 
విలసిత జానకీ హృదయ విశ్వ వియత్తరుణార్క 1 రాఘవా! 

మణిగణనికరము (వృత్తము) 

సకల భువన నుత సరసిజ చరణా : యకలుష ముని హృదయ గణ విహరణా | 

చకిత పిబుధజన చయ భయహరణా ! వికట దనుజకుట విటసవి దళనా 

షో 

గ్ ద్యము 

ఇ 
్రీవద్భరర్వాజగో ఆ పవి శ్రావ స్తంబసూతి, ప9ిధిత సూరిజనమిత్ర , బక్కయ్యకశా శ్రీ 

వాగేశ్వరీ సమాసాదిత, వె దేహేవర నివేదిత సరసకవితావిలాన, సహజ 

పాండిత్యభాస, వరకవి విదేయ, “వరదార్య నామధేయ పణీతం 

బై న పోతన చరిత9మను మహాపృబంధమ్మునందు 

ఉల్లి 
స పమా శ్వాసము. 
జ 

EN p టె 
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పుత్ర, 



రామా ! కల్యాణగుణా రామా ! 

సకల జన మనోభిప్రాయ : 

(పేరిత రాజ్య విధాన 

శ్రీ రాజిత కరణ 3 మణీ విశిష్ట భరకా 1 . | 

గి. అంధ) కవిసార్వభౌమ దివ్యాగమనము మహిత భాగవత కృతి విమర్శనంబు 

సుకవి పోతన విజయ సంశోభితంబు శౌర్య విజితేంద9) ! శ్రీరామచంద్ర ! వినవె. 2 

ఉ, బమ్మెర గాంమసీమ. బొలపమ్మలర౯ా బరతెంచి కొంచె న 

దమ్ముల! బో _టాకముల దాపున' జూపుల దో(పుజేయు కే 

(తమ్ముల శాలి సస్యహరితమ్ముల( 'దెమ్మెర నూంగు తాలవృ 

క్షమ్ములు లేవనెత్తిన ధ్వజమ్ముల నెమ్మది నేగు వా(గులన్.. 

తాళశవృక్షమ్ములు తలలూ 6వ జుక్కలనాడు గాత9ధ్వని( బాడు గౌడు 

చేలెల్ల నానందడోలల నూ(గ మంచియ నెక్కి పాడు కృషీవలుండు 

కలరుతమ్ములను గోకిల లాలపింపంగా6 గొసరి పాడును బూరిగోయు తరుణి 

మాిగన్ను నిడి మేత మజచి గోవులు నిల్వం వీల్ల(గో9విని నూందు గొల్లబ్ జా 
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తే, దిక్కులెల్ల( బిసన్నదీ ప్రి వెలు(గొంద మలయ వవనుండు చలువలు పులుముచుండు 

నల దిగంతాల (వేలాడు నంబరమున నది9పం కులు సీలంపుటంచు లిడును. 

పోతన చరితము 

4 

తే. గట్లచటియల నలరు వృక్షముల కొముల కొసల కెగ(బా)(కి యరణముల్ కొజికి తినంగ 
ముచ్చికను బచ్చికను గాంచి మటిదిబ్బ యొడ్డులకు నెక్కి మేయు నాంబడ లొకట. 

నక Ga 

సమ్మతి నేగియేగి కవిస త్రము డొక్కె_డ నా (గి, దీ ప్త ఫా 

లమ్మున( గరిమ్ము చెమ్మట జలమ్ముల పేలు మడంచి యూర్చి శే 

లమ్మి హలమ్ము( బూనిచి పొలమ్మును దున్నుచు నింక లేంతప్రా 

యమ్మున నున్నయట్టి తన యల్లుని మల్లన( గాంచి పిల్చె ముక. 

. పిలిచినతోనె మల్ల నయు విస్మితుందై కని మాతులుండుగా( 
దెలిసి హలమ్ము 'వీడి కడు( దీవగతికా బడ తెంచి క్షాంతి మై( 

దొల(గ హృది కా ముదం బుధుల( దుంగత రంగము లంగవింప ము 

న్నిలిచి శిరమ్ము వంచి పదనీరజముల్ స్సృశియించె సొద్భతికా, 

. అనురాగ మ్మతివేలమె సెనగ దా నత్యంత సంతుషి మె( 
య ' రుయా 

గనియె౯ సత్క_వి సార్యభౌము(డును వీ(కన్ భాగినేయు౯ా శిర 

మ్మున హస్తమ్మిడి దీవన ల్వలికె. బెంపున్ సొంపు దీపింస(గా 
దునవారందజు పిన్న పెద్దలును కేమమ్మే యటంచున్ దమిన్. 

_ మీదయ వల్ల నెల్ల రము మేమిటి సేమము మీదు రాకకై 

సోదరి నేను 'శారదయు( జాదుదునుంటి మి. యన్ముతోడ, మీ 

ర్ దిన మేగుదెంతురని యేను వచించితి శౌరి సత్క్బృపన్ 

నాదగు వాదమే గెలిచె నాం/గలియాన యనం గవీందు9డున్. 

. అక్కజమౌను సీ (శమము నారసినంత నిదేమి వింత తా 

మక్కట ః బావగారిటుల హోలికులై రిది యెప్పు డింతకున్ 

జొక్కాపు గంట మోసరిలి సుందరమొ ములుకోల చేతికిన్ 

జిక్కె_నె తక్కువేమి విలసిల్లెను హోలికవృ తి వి తమె, 

హాలికుండయి పశుపతి యగుట కతన నేలికలకె మా భావుకుం డేలికయ్యె 
భూమిపాలున కొదవు విభూతి గలుగ భూమపాలుర. గొల్బునె పోతన యన. 

॥ ధీనిధియెన మల్ల నయు దీని వినకా హృది మండిపో వుచున్ 

మానిసిరూష పుగొన్న యభిమానమొ పాంణము లూనివచ్చు 4 స్వె 

చ్భానయగాంగపూరమొ కశాహత సింహకిశోరమో యనక౯ా 

దా నిటులాడె మాతులుని దర్బమయో క్రుల సీసడించుచున్. 

ర 

10 

11 

12 
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ట్. 

a 

బాలరసాలసాల నవపల వకోమల కావ్య కన్యకన్ 
| he) 

గూళల కిచ్చి యప్పడుపు(గూడు భుజించుటకంటు సత్కవుల్ 

హాలికులె న నేమి గహనాంతరసీమల: గందమూల కొ 
వా 

దాలికులెన నేమి నిజదారసుతోదర పోషణారమె.. 
యి రా (CR 

. ఏలిక వెంటనంటి తమ రిందుిలుచందు లటంచు( బొట్లకై 

క పాడుచసికొను నారక హేతువుకన్న సత్కవుల్ 

హాలికవృ త్రిబూని వసుధాంగన నీ హరిపత్ని. గొల్బుటల్ 

పోలవె మామ : పాలకుల టోయిలకై బరువౌట గొప్పయే ? 

. అది విని శీీనాథు.డు తన యెద గాలము ు (గుచ్చినట్టు తెంతయు గష్ష 

మ్ముదవ(గ సుల్హ్లననారసి పదపడీి యిట్లనియె _్రటువ వడు నాగం ంబె., 

. పసులపై మని. యాదారషడుటకం యె బాలకులపై న నాధారపడుట ఘనము, 

భూసతింగొల్చి బలుపంత( బొందుకంజకు భూధవు లొనంగు పున్ననల్వొందుటొప్పు. 

, అని (శ్రీనాథుండు నర్మగర్భ పరిదీపాలాసముల్ వల్కు_టల్ 

విని మేనల్లు (డు మల్లనా ర్యుండను నో విద్యాధనా 1 హోలికుం 

డన మీ కింతటి యెల్లిదంబగుట నాకొశ్చర్యమౌ విశ్వజీ = 
వనసం ధాన సుధాంబుదమ్మత (డనన్ భావంబునకా దోంపదో : 

హోలికు నుదుటిపై సలర(జెమ్మట జాలుపాలకు నుదుట ముత్యాలచా లు, 

మడిదున్ను హాలికుమె జిల్ల ( బంకందు మన్నియ మై వెల్లు పసులయజంబు, 

బడుగు హాలికుచేతి ప సళుసతిత్వనమృద్ది భూపాలుచేతి ప్ర ప్రభుత్వసిద్ది, 

అడరు కైమమడంచు హాలికు హలవృోత్తి క్మాపతి రిపుంగూల్చు ఖడ్గళక్తి, 

హాలికు( డొనర్చు భోజ్యగదార్గసృషి జనవిభుని రాజ్యధనకోళ. కనకపృషి 
“= తథ రట అ 

నరపతికి రై తు కోటపునాదిగుండు, ఏలికలకును నేలిక హోలికుండు. 

. మును జనకుండు హోలికత( బొందియె రామునకిచ్చె సీత నా 

జనకు(డె తిర్లి హోలికుని జన్మము నె తెనాయమొ లేమి మ 
జ్ఞనకుని నాంధ్రిభాగవత సతతి కన్య నాసంగుమంచు! దా 

నినకులశేఖరుండు వచియించి గంహించునె పండిత్నాగణీ : ! 

* ఘను. డితడంచు నెవ్వనినిగాంచి సరస్వతి కోరివచ్చి వ 

ద్రనంగ. బదమ్ములంబడియె నద్దిర | యెవ్వని పద్య శేషము కా 

బనివడివచ్చి యచ్యుతు(డె పాదము లొక్కెడ( బూ ర్లిసేసె నా 
ఘనతరహాలికుండె మన కన్నుల నిండకయుండెనే మనన్, 
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చ. అన విని నత్క_వీందు) (డును నల్లన నవ్వి యిటాడెనింక నా 

వెనుకటి గాథల న్నెమరువేయకు నాదు నుహ త్త్వసిద్ది నీ 

కనులకు( గానిపించునని కనవమూయుచు భారతీసతికా 

మనముననెంచి శేల్మొగిచి మల్లన గన్గొనవెండి యిట్టనెకా వి! 

తే. ముందుగల పల్లకీకొమ్ము మోయునట్టి బోయిలార : మాణాడక భుజములిడక 

తొల(గిపొండు, వెన్క_లవారు తొంటిరీతి నడువుండనె నెల్ల రక్కజ పడుచు(గాంచ. 22 

వ. వా రటొనర్చినంత, ౨. _ 23 
మల్, 

వెనుకటివోలెనే శిబిక వేగముతో నడయాడ దానినికా 

గనీ వడీ మల్ల నార్యు.డొక గంతిడి కేతి నిపాత సీరముం 

గొని యొక వాహమున్ విడిచి గుండియ నగ్గలిక మ్మెలర్ప ని 

ట్రనియెను భక్తి కియు క్తి నెద నబ్బుర మొంది జనమ్ము గన్న్ నొనన్, . 24 

చ. విలసిత ధర్మవ ర్హను(డు వికు౦ఠ సత్యపథానుగామి ని 

శల హరి భక్తియు కుడగు సత్కవిపోతన పద్యశేషమున్ 

వలచి మురారి చేత(గొని [వ్రాయుట నిక్కమయిేని నిష్పుడీ 

హలము వృషమ్ములేక నడయాడుత నెప్పటి యట్లు లిద్దర కా | 25 

తే. అనుచు మల్లనార్యుండొక హలవృషమును విడువ సీరమెప్పటి యట్లు నడువ(దొడ (7, 
దాని నంతయు. గాంచి తతత్యజనము లచ్చెరువు నొందె( గవి కీర్ష్య రెచ్చిపోయె. 28 

తే. వెనుక(గల సల్లకీకొమ్ము విడువుండనుచు. జల్కె బోయిలం గవి సార్వభౌముండంత 
విడిరి వాహకుల్ సల్లకి సడువ(దొడ(గె గనుల నమ్మలేకుండిరి కాంచువారు. 27 

ఉ. వాయువె హంసనా( జెల(గి వాహకు(డై. శిబికాభర మ్మిటుల్ 

మోయ. దొడంగనో దు9పాణమూ.ర్తి యితండనికాక యున్నచో 

వేయి కనుల్ మజుంగయిన వేల్పుల రాజిత(డంచు మేఘముల్ 

పాయక తాల్చునో యనుచు. (దిస్తుళి సల్ఫె జనమ్ము లత్తణీ క. 28 

ఉ. మాతులు నందు వెల్లు నతి మానుషళ క్తిని గాంచి యల్లు(డున్ 

జోతలొనర్చి యింతటి యశోధను( దిట్ట మహాత్ము( డై డె పిక 

స్ఫీత ధనార్హ మమ్బులకు( జేతిని జాయటె యంచు నెంచుచున్ . 

బై తృక నిస్తులోన్నత పిభావము నాత్మ( దలంచి యిట్లనెకా 29 

ఊఉ. అక్కమలా మనోహరు( డహర్పతి కేజు (డు రాఘవుండె తా 

నిక్కముగా (గ మజ్జనకునిం గని “పోతన సత) గావీంది ! 1 మి 

చక్క ని కావ్యకన్యక నొసంగు €” డటంచు వచించెనేని నీ, 

యొక్క వృషమ్ములేక హల ముర్విని, బూర్వగతిన్. జరించుతన్ 1”... 80 
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చ. అనుచు జనమ్ములెల్త విననాడుచు మల్లన యు ల్లమందు శ్రీ 

జనకసుతా మనోహారు మసారవినీలశరీరు నంతయున్ 

మననమొనర్చి ధ్యానవి నిమగ్న నిమీలితనేతు)ండౌట వే - 

జనం దొడ:గెన్ హలమ్మదె వృషమ్ములు లేక పొలమ్ము దున్నుచుకా. తీ! 

ఉ, చేంగల శూలమె త్తి వృషశేఖరుతో ( జను రుదిరూపు( డో. 

నా(గలి తోడ గెల్చు యదునాయకు (డౌ బలభద రూపు (డో 

తా గెలిచెన్ మహత్యమున ధాతను బోల్ (ప్రతిపక్షీనంచు న 

చ్చోంగల లోకులెల్లరును సోత) మొనర్చిరి మల్లనార్యునికా. er. 

శే, అర్హకామార్థ్హ మై శారదాంబ( గొల్బు శంసనీయమౌ కవినాధు శక్తినంత 

_ధర్మమాక్షార్డ మా చకిధరుని గొల్బు భక్తిభావ విభాజిత శక్తి గెల్బె. “83 

ఆ. అంధత మసమందు నగ్నికీలలు దీ పిజెందినటులు సుకవి చిత్తసీమ 

నోటువడుటవలన నుదయించు తామ సస నృ త్తి యందు నీర గ్య పెచ్చుపెరిగె, “84 

తే, పరిపరి విధాల నిర్బంధప 69 చియైన, బోతరాటు వీందద్రుండు సింగభూధవుసకు 

భాగవత మంకిత మొసనంగు సథకములను సిద్ద మొనరింతునని కవి చింత సే 85 

వ. అంత, ౨... లిక 

సీ, వరుణుండు చలిగా) (గ విరచించికొనినట్లి పండు నిస్సు కల కుంపటి యనంగ, .. ౧”. 

చీకటి పిశయమ్ము చేకూర్చు జృంభించు నపరాబ్ది గత బాడబాగ్ని యనంగ, 

శాంతి విశ్వమును మి)ంగ(గ నోరు దెజచిన కాలరాక్షసి వ_క్ర)గహ్వరమన, 

: వ్యోమాంబరీషాన నుడులాజలకా వేయం టొరి రా (జ(బెట్టిన పొ9య్యి యనంగ, 

శే. రతి విర క్ర కొషాయాంబరముల. దాల్చి కళ లుడుగునట్టి 'మోమునక౯ా గాంతి దజుంగు = 

చూపుల జా చెట్లగుట్టల పా౦పుగొనుచు నా(డిదప్పిన ముదుక (డై వంగె బొద్దు... 87 

చ. పిలిచెను గూళ్ళు పులులను విశ్వము సాంధ్యకళారుణాబ్టిలో 
సెను లోకజీవనద కర్షక దెహనిదాఘ వృష్టియుజా 

వెలిసెను శాంతినిం గనక వేసరు గోతతి పాద మొక్కెడకా 

నిలిచె దినమ్ము పె నిశలు నిస్సులు గంక్కెను దారకాకృతికా. . 88 

మ. పులకించే కా దొవకన్ను లిందువు సరోముగ్గాంగనా జీవన 

న్ మ్ముల( జీతీంచెను రాగసంగతులు మబ్బుల్ 'మాటుగన్. గబ్బిల 

మ్ములు దీక్షల్ త్యజియించె, ఘూకతతి విస్ఫూ ర్తి రిన్ నధ .ుండల . 

. మ్ములపై కాఖ్యన్లులేలె. సంత మసరాణ్ముఖ్యోత్సతద్ద ఎష్టలె ee లలి 

16 
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మ, అల (శ్రీ నాథక వీంది)మోళి నిజ శిష్యాయత్తు (డై యూరి వె 

ల్పల నొప్పారు తటాక నిర్మలజల పా9౦తంబులన్ స్నానసం 

ధ్యలు గావించి దరిం బురిం గనియె సోత్క్హంఠన్ సుఖాందోళికా 

మల పర్యంక మృదూపధాన విక షన్మ స్పపిశసాక్ళతిన్, 

చ, తత ఘనతూర్య నిస్వన వితానములున్ బివిదీ ప్త తారకా 

యితకర దీపికా నిచయ హేతి విధానములుకా ద్విజో క్రవి 

(శుతనిగమక౦ మోల్ల సిత సుందరగానము లీడ్యగో శతాం 

గతురగ యాప్యయానములు |గాల( గవీందు9.డు జొచ్చె నవ్వురి౯ా. 

క, మెండగు నీ విభవము! గన దండిపబువు పెండ్రియొ దొర దండెత్తుటొయె 

. యుండునని యూరికూర్ ' మె నిండకా గనులొనరిచికొని నెశీకాంతు రొగిన్. 

ఉ. ఆ పయనమ్ము పోతన గృహోంగణ సీమల నా(గె వెంటనే 

లోపలి నుండి లక్ష్మి యిలులో(గలిమున్ బరతెంచి కాంచి లో 

నా(ప6గరాని మోదగతి నర్లి పితం గని పల్కె నయ్య : నే 

జూపెద రమ్ము మామ నొక సొ సొంపుల పల్లకిలోన నింటిముకా. 

క. అన నాశ్చర్యము నంభిమమును బెన(గొన( బోతరాజు ముదితుండై వ 
 చ్చెనె మామ యనుచు. దానది వినుటయె తడ వింటి వెలికి వెడలెన్ వడిగకా. 

క. చని కశ్రైదుటనె పోతన జనపతి వై భవసనాథు సత్కావ్యకళా 

ధననాథు న్నిగమాగమ ఘన విజ్ఞాన పబోధు(గనె (శ్రీనాథుకా, 

క. పోతన నాతడు, నాతని( బోతనయు మిథోనురాగపూరకటాక్షొ 
కూతిన్. గాంచిరి కుశల ద్యోతక వాక్చుధలు స్మిత విధువులకా దొరలకా. 

క, (శ్రీనాథుని కడం బోతన శ్రీనాథుని ప సజ్జ నొక కుచేలుని లీలకా = 
దా నగపడు. హృదయము. గన దానొగి శ్రీనాథు(డగు( గుచేలు( డత ( డగున్. 

లా . కాశ్మీరుశాలున గడదిడం గని తాను నవ్వుచుండ(గ6 జిన్లు నారషంచె, 

పట్టుపుట్టమ్ముల పరువు మర్యాదల( జినబుచ్చ మోయాలి చెలంగుగుడ్డ 
_ కర్ణకుండల రత్నకళల రంధాన్వేషణము సేయ రి క్రకర్రయుగళమ్ము 
శ్రీనాథ మణిహార సింహాస్య, వలయాల( దులదూ(గి మించ(గా( దులసిమాల 

తే. దై వదత్త బలాఢ్యు(డు తా నిలుచును బరులపై నానపడువా (డు పడుననుచును 
నందలముపై బరుండు బావయ్య నపుడు కింద నిలిచిన తన రూపు కేశి సేయ. 

శే. గాఢ గర్వాంధకార. దృక్కార్థ శ్ర్మెల్ల శీత దరహాస చం[ద్రికం జెదర (గొట్టి 

_యమెదిరికొనికెచ్చె (శ్రీనాథు నింటిలోకి భాగవతపాణితో( గాని పనియు( గలదె. 
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ఊఉ. పల్లకి డిగ్గి కొలు గడసకా సరినుంచెనా లేదొ యంతలో 

ల లితాంగి కారదయు సంబర మంబరమంట వచ్చె, నా. రగ మన్ + 

యో ల్లి యటంచు. బల్కి. స్వసుతం దరిదీసి శిరంబు మూర్కొన౯ 

వెల్లువగచై పేమరసవృద్ది సుతా పితృ భాష్పవృష్టిలో. లి 

G4. అల్ల న లోనికేగి సుత నంకమునకా దగ( జేర్చి కూరిమి జా 

జెల్రెలి( గాంచి నీ యొడలు సేమమె, ముదులవిడ లక్ష్మియున్ 
ణు (a 

మలనయున్ సుఖంబ యన మానిని మొ 9క్క్కుచు( బలె. నగ9జా ! 
ర 

యెల్ల రు లెస్స, నిన్లనమి నెంతయు బెకొ్క_నె శారదాంబయే. ' 1 

చ. అన విని యపిపూర్ణ నయనాకుల దృష్టి. గవీందు96 డంక సీ 
మనలరు శారదం గనుచు మక్కువ నక్కున( జేర్చి గద్గద 

స్వనమున గారవించి నెఆి చక్క నొనర్చుచు మెల్ల గద్దువం 

గొని మొగమె త్తి మూరో.నుచుం గోమల గల్లయుగంబి దువ్వుచున్. 2 

క. జనని ననినపుడె సీయూ జనపతి వశ చేతను(డగు జనకు(డు సనె, నీ న 

జననియు జనకుం డ త్రయె జననీ: నీ కుండిలేని జనకు6 డిత(డనన్. 55 

సీ, బాలా వినోద విఖేల నార్హంబయి తళుకుల నీను పు తళిక లిదుగొ | 

సౌందర్య జనక ప౦సాధనార్థంబయి మణిమయ స్వర్ణభూషణము లీదుగొ. : 

స్త్రీ తను శో భావిశేషవర్థకములౌ వరమూల్య విలసితాంబరము లిదుగొ 1... 

సరసజనా మోద సంధాయశంబగు సరిమళ|ద్రవ్య సంభార మిదుగొ : 

తే. వివిధ ఖాద్య పదార్థ సంవిలసితములు బహుళ రుచికర ఫలపూర్ణ భాసురములు 

రమ్య సౌరభాన్విత పుష్పరాజితములు చందనపు మందసములని నందన కిడె. ౨.54 

క. తన బీడ్డ వలెనె యా పోతన నిడ్దం గూడ దరికి( దార్చుచు లక్ష్మీ ! 

కొను( “డీ ఫలాదు లీవు వదినెయును దమి( గలిసి వీని! దిను(డీ : యనుచున్. 5; 

క. ఈ తెట(గున నొక్కి_ంచుక కూ(తునుగని ముదమునంది గురుధిషణుని నా 

, పోతన నారసి భాషాచాతురి బొఖయంగ సుకవిచందుు (డు సర్కెన్, 56 

సకల గగ్నాహములతోడ సుకవివర్య 1 దచ్చినా డను వే భానమ్మునలదు. 5 

క్, రాజాస్తాన సుక విన రాజిలుట జా రాజ లాంఛనమ్ములతోడ కా న 

|. రా(జెల్లెన్ జోతన కవిరాజా | శమ యొసంగినాండ కమియింప(దగుకా. . . . ౮6 

gm ఎ పదులనుమించు విపళ్చిద్గణంబులు. శతమునుమించు శిష్యవ్రజంబు 

గుల్మనంఖ్యాక మై కొల్చియుం డెడి సేన పగటి దివ్యటులూను పరిజనంబు 
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సృంబేరమాభ భాన్వద్దురీణశతంబు నుష్టిచతుష్టయం బొప్పుమీఆు 

స్వరపాల్యంకికాసం వాహనగణమ్ము తూర్యవాదన కళాచార్యవరులు 
ea | 

శే, వందిమాగధ బృందంబు వైణీకాది గాన విద్యావిశారదుల్ ఘనత (గనిన 

నర్తకీ జనంబులు, కవణములు కసవు పనుల కిడువారు పలువురు పాచకులును, 59 

శే, వరుసనొక శతమ్మునుమించు పరిజనమ్ము కలరు మా వంతులాదిగా( గవివరేణ్య | 
ఇందణీ భరించు శమము మీ కిడుదునెట్లు భయపడకు(డు మాశమ మేమె పడెదమింక. 

ఆ. భవ్యచరిత : నాదు పరివార మెచ్చోట నేది మెసవునదియె యేను దినుట 
తగును మీరలన్యథా భావనమొనర్పవలదటన్న సుకవి పలుకు నిటులు. 01. 

కా. దావా! యిప్పుడు మీరు మా కెటులు సద్పాంధవ్యముకా గూర్తురో 

మీ వారెల్లరు గూర్తుర తెబగునెమ్మిన్ వారలకా వేజుగా 

భావింసందగు నొక్కా 1 కూన్యవపధిలో భాసించునెట్లిందు వా 

థేవస్తారక లొప్పియుండవొకొ పాటిందప్పి వర్తింతురే ? 62. 

శా. ఆహారంబది యొక ( డొక్కనికినై యర్చించుటల్ కల్ల లీ 

దేహాలికా సచరాచరమ్ములుగ నే దివ్యుండు సృష్టించుచున్ 

గేహంబం దిడువా(డొ వా(డె యిడురక్తి౯ భుక్తి నట్లొప్ప వే 
నూహింపందగు 'నన్నదాత యని పాతో9ర్వి౯ా మహద్దర్వినిన్. 6 

ఉ. కావున మద్భృహమ్ముననేె కాదనకన్ హరి యిచ్చు నంబలికా 
దాివుటలొప్సు పాిణము విధమ్మున మానముగూగ బీదల కా 

*' దావిడ(జాలకుండు నిది తక్కిన యత్న మొనర్చువా(డ మీ | 

దీవన లున్న (జాల్ మరొకతీరున భావన సేయ. జెల్లునే : 64 

చ. అనుచును లోనికేగి తనయాత్మనిటుల్ తలపోసె రాఘవా ! 
కనుగొన నింటిలోన నొక గవ్వయులేదిటు నిన్ను నమ్మి నా 

మనమున నిర్భరుండనయి మాట యొనంగతి( దావకీన పా 

వన పదభక్షులెయ్యెడ నభాగ్యులనకా వినలేను నీసడి౯, ౨. 65 

ఉ, మన్నియ నాశ్రయించు నొక మానవు( డింతటి శక్రియు క్తు(డె 
' నిన్ను మనంబునందు! గడు నిళ్చలభ కి ని విశ్వసించునన్ 

బన్నము పాలు సేయు నన బల్కు_వెలందికి నీకె యెంతయు కా oo 

S జిన్నతనంబుగాదె జననీ 1. యిపుడేగతి. రక్ష సేతువో . . మ. 66 

సీ, పదదర్శనమ్మిడ 6 బదవాక్యదర్శన సందోహమన గండ్లముందె యాడు, 

కన్నెత్తి చూతువేన్ జ్ఞానభానూదయ మ్మొనగూడు నూ హాగగనసథాల, 
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హసియించుచో నవరసకళానిధు లుద్భవింతురానంద సింధ్యంతరముల, 

కనికరమ్మున( బల్క_( గావ్యకన్యాలంకి9యా రసధ్వని రననాగగన ర్తి 

యగును, భారతి 1 నీ యత్షరాకృతులను నక్షరార్థప్రదుండగు హరికొసంగితి 
ధరణిపతులకై నీడను ముక్తామణులను వెలంగంటోతురె కర; [-ంధుఫలములకని, 

ధర్మార్టకొమ మోక్షము లర్మిలినిడు తల్లి వీవె యని వినియెద నీ 

మర్మము దెల్పుము కవి దగు కర్మంబిదియేమి నృపునిగని కయిసా (పన్. 

. తీవంచమోముల దిట్ట చేపట్టినజాణ వీ వీరాని చదువుగలదె | 

కడుపు బంగారు బొక్కసముజేసిన మేటివనిత వీ విడలేని ధనముగలదె : 

నిక్కపుజగప్పమన్నీని పట్టపురాణి వరయ నీ విడలేని వరముగలదె : 

కై టభదై త్యారిగా దిలికోడల వెదియొ నీ విడలేని పదవిగలదె : 

. అంద ! త్వత్పద సేవనాలంబ దీ పభ కవర్యులు భువి నెందురి కృోలనెడి 

యర్ధరహిత జల్బనముల నాలకింప(జాల( కావ్యకాసార మరాలబాల | 

॥ సత్యశివ సుందరాకృతి నిత్యముగా నా మొగాన నిల్లువుగదె యౌ 

భృత్యునితో సీ విప్పుడ సత్యము బలికింతునమ్మ చదువులరాబే : . 

. ముందు సురాళిక్రై యమృతమున్ దగ మోదీని బంచినట్లు మ 

న్మందిరమందు భూమి సురమండలికిన్ మధురాన్నపానముల్ 

విందు నొసంగరాదె యరవింద దళాయతనేత్ర ! శారదా 
సుందరి 1 యంచు వేడనొక సుద్దియిటుల్ విననయ్యె వాకిటకా. 

. పోతస సత్క_వీందు9లు ప౦పూత చర్వితులు మందిరమ్ములో 
నీ తరుణమ్మునందు వసియింతురె. సత్క విదర్శనార్గమై 
పూత చరిత్ర థ్రీ భువన మోహిని జ్యోతిపురంపురాక్టి వి 

సీత యశస్కు_( నాల్కుంరికి వేలుపు నీళ్వరుC గాంచి వచ్చెడిన్. 

. అనుటయు బోతనార్యు(డు మహాదృతిడానీ మదీయభాగ్య మే. 
మనవలె మీదురాక యని యాడుచు యానమునల్ర లోనికిం. 

గొని చనుడంచు వాహకులకుం దగు మార్షము(జూపి గోష్టమం : 

దున వృషపాళి( దోలు(డని తోడుతవచ్చిన 'బండ్లతో ననెన్.. 

రే. 

. మేఘమందు మెజయు మించు దీవియ (బోలి కాచపాత దిసకళిక వోలె 

వెల్లమబ్బులందు వెలు(గు సుధాంశువై. యద్దముల సవారియందు ( జెల(గి. 

పూర్తహీందర్య జలనిధి 6 బుట్టి పెరుగు భార్గవి నెవారొ' 'వలబన్ని పట్టిరన[గ 

వలిపమగు నుల్లబంబున వెలుంగు లీను వెలది యాందోళికను వీడి. వెలికివచ్చె. ల 

245 

67 

6 

69 

71 

Tl 

72 

18 

74 

75. 



246 

. కవివరు( డేగుదెంచి తసకై సవరించిన మేల్చవంతిలొ 

నవసతినిం బొనర్చి చెలి నర్మిలి పోతన( జేర? బిల్చి తా 
నవిరళ భక్తియుకి నిటులాడెను సత్కవిచంద్ర : నేను మీ 
కవితల నాలకించుటకుగా నరుదెంచితి( గూర్మి పేర్మిమె. 

. స౦ణత జనా ర్తి హోరకుని బాల్కురికేళుని సోమనాథునిన్ 

ఫణికృతభూ షణాంచితుని భాగ్యవళమ్మున. గాంచి (మొక్కు ల - 

ర్పణము బొనర్ప వ్యాసకృత భాగవతమ్మును భక్తి ( జోతరా. 

ణ్యణి తెనుంగుం బొనర్బెను వినం దగునంచు వచించిరయ్యెడన్ ; 

అది విని నేను బోతన మహాకవి దర్శన భాగ్యవై భవ 
'మొదవునటంచు వచ్చితి నిటుల్లమునం గలదొక్క సంశయ 

మ్మది తొల(గింప వేడెద స్మరాంతకు నచ్యుతు( డెట్లు మోహిసీ 

మదవతి రూసమూని నిజమాయ జితోస్మియనం బొనర్బెనా ౯, 

. ఒక (కేవ భావుకుండు మటొకవై పున వీరి రాక యొనగూడెను దా 
నొకకే సమయమ్మున నే నింక మునుగల కర్షమేమొ యెటు(గ నబంచుకా. .. 

. పోతన తన యంతరంగమ్మున జింతింన నమ్మదవతి యతనింగని, 

. ఇంక నొక విన్నపముగల దీడ్య చరిత 1 దాని జి త్తగింస(దగు నిదానగతిని 

నే సహస భోజనమును నిర్వహింప. దల.చితిని శివార్భణముగా దాని నిచట. 

. జరుపు(డనుచు సకల సంధారము లొనర్చ ( బరిజనమ్ము బిల్చి పంపు సేయ 

వల్లెయనుచు వారలెల్ల వస్తువులను గొనుచు బానసమున నునిచి చనిరి. 

. సూదజనము లెంతొ మోదమ్ముతోడుత భక్ష్యభోజ్య లేహ్యపాయసముల 
సిద్దపజచి త్వరగ గ్రీనాథు( డాదిగా నిప్రతతుల కిడిరి విందు లంత, " 

. పోతన సాదరగతి నతిచేతో ముదమెసంగ రాణి చేరంజని య 

న్నాతికి నాతిథ్యంబిడ( బూతమతిన్ స్వీయసతిని బొరి నియమించెకా.. 

. కూరుచు విందు లక్క జము గొల్పంగ నత్క_విశేఖరుండు. వి. 

సారముద మ్మెదం. గదుర ఛాత9యుతుండయి ఫోతనార్యుతో a 

జేరి భుజించి తమ్ములము సేయుచు బాన్సున మేనువాల్చి పెకా 
గూరిమి నారద్రభాగవత కోమల కావ్యకళా సృలుబ్దు(డై. 

. ఘనుండు. శ్రీనాతకవి శిష్యగణములెల్ల . గొలువ6 'బోతనకవి(. చీల్చి పలికె క వల్లు, 

-" నీదు భాగవశాకాళ. నిర్ద రమున( దానమాఢించి ముక్స్వర్గధామ.. మిడవె.. 

పోతన చరితము 
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చ. భవహరమై సమగ9రసబంధుర మై భగవద్దుణామృతా 

సవరురమె కళారమకు సాగరమై కవిలోక లోచనో 

తృవకరమై నిరర్గళ నిసర్లమనోహరమై తనర్చు భా ne 

గవత కవిత్వ మేను వినగా నిను గోరెడివాండ సత్క వీ థి 87 

క. అన విని పోతన స్మేరానన మొప్ప(గ బావ(గాంచి నా భాగ్యము మీ 
రనుటయె చాల్చదివేలని వినయ సుధాసవదుడారవిధు వదనుండై . 88 

క. అనఘా మీ మును నే( గవినని చెప్పగ సిగ్గువడెదనై నను మిముబోల్ 
ఘనులకడ( జదివిననె సంకున (బోసిన తీర్ణమగుచు ( గొమరొందు( గృతుల్, 89 

ఉ. వీరి విలాసభాషణము వీనుల విందిడ నింగితజ్ఞు (డౌ 

నారయ లోనికేగి సుమనస్థమరందము. నా వీబంధమున్ 

దోరపు భక్తి. దెచ్చి వినతుండయి పీఠికనుంచెదా నమ 

సార మొనర్చి పోతనయు సాదరబుద్ధిని విప్పె( దత్కృతిన్. 90 

తే, అపరమోహినియె భోజనామృతమ్ము నిడిన రాణి వాంఛితముల నెలమి(దీర్స _ 

మోహినీ సత్కథా సుధావాహినులగు ఘట్టములె గాన మొనరించె( గవివరుండు, 91 

ఆ. అతని కావ్యగానమది జెవిం బడినంత నాగుపాము లీల నూ(గె( దలలు, 

అత(డు చదివి చదివి యా౭యపె నా వెనుకయు( నదె ధ్వనించె( జెవుల( గదలవెదలు. 92 

శా (శ్రీనాథుం డల పోతరాజ కవితా డీ) మోహినింగాంచి బి 

హ్మానందాబుధి నోలలాడుచును దీవ్యన్నందనోద్యాన సం 

తాన (శ్రీహరి చందనోపగత శీతచ్చాయలందుకా సుధా 

పానోన్మత్తునిరీతి మెమటబె గావ్య స్వర్గనంవాసియై, రి 

ఆ. జోలబాడు నంత బాలుండు నిశ్చల చిత్తుండగుచు( గూర్కుజెందు శ క్రి 

_యచటి బుధులయెడ(ద నావేశమై మేని చలనమడ (గ నోరు పలుకుటుడిగె, 94 

క్, శ్రీనాథసుకవియున్ జకితానను 6డై యతని(గాంచి యను నిటు బావా 1. 

యోనా జన్మము ధన్యము. తానీ ః కవితామృతంబు దావుట కతనన్, - $9 

తే. లలిత వాక్యరసాల సల్ల వవితాన ఖాదనోన్మాదులై. తాము గండుకోకి 

లములు కలహించు ధారావిలాసయురుల స్వేచ్చ గ్రీడించు రాయంచ చేడెపిండు,. 96 

తే. హరి జగన్మోహినిగం బృధథ్వి నవతరించి యమృతమునుబంచె నా(డు తా నమరతతికి 

నీ కృతుల నే.డునుకా మోహినీలతాంగి మనుచు విబుధుల కమృతభోజన మొసంగి. 97 

పీ, , లలితపదమ్ములే అలితాప పదమ్ములై. ధారుణీజన్. శిరొధార్యత( గనె, 
. . భొవోర్ల్ములు రమ్యభావజారమ్ములె ''భువనైె క మోహనన్ఫూ ర్తిగాంచె,... 

“ థి ఖ యూ ర్ ¥ 0 
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je 
వృ త్తమ్ములు మరాళవృత్త రూనమ్ములై సుక నరలోక సంస్తుకుల నందె, 

' సుమధురాలంకృతుల్ సుమనోమనో హరాకృతులై ప్రజా నమస్కృృతులం గొనియె 

తే. ధ్వనులు ఛతురాననోదిత ధ్వనుల. బుట్టు శ9కులెయైై పండితావళి శు9తుల( దన్ను 

" సీదు కృతి రసఖండమ్ము నిర్ణరాళి కమృతభాండమ్ముగా వెలుంగందె ననఘ: 88 

ఉ. ఎక్కడి పాండితీ ప్రతిభ లెక్కడికై త లదేమి ధార తా 
నొక్క మహాసముద్ర మది యూహ యెటాడ ది(కేమి జెప్పు దీ 

విక్కరణిన్ రచింతువని యెంచను, నేనన నెంత( బృధథిషలో . 

దిక్కులు నాలకించు సురదీర్తి కలన్ విలిఖించు నీ కృతుల్.. = == 99 

చ. నవరస సాగరాళికి ఘనమ్మగు కాల్వలు దోండి ము త్తెముల్. 

రవలు తెలుంగు బంగరు పొలమ్ముల నారిడి పెంప నివ్వి సీ 

కవనప్పంబేర భాగవత కావ్యపు( గోండ%ల: బండి సాహితీ 

భవనము నింపె నాంధ9రన వాజ్మ ధువర్గక : కావ్య కర్గకా [| 100 

చ. రసమయభావ దివ్య మధురాజితమౌచు సువర్హవర్ష పో9 

_ల్లసితమునై పదాంబుజ దళస్తలి నర్గరమల్ వసింప6 గా 

వ్య సుమకుమారి పా9జ్ఞహృదయ భమరావళి( దన్ని దేవతా 

(ప్రసవమనన్ సురల్ శిరముపై ధరియింస వెలుంగు భావుకా!: 101 

ఉ. మూలముడా(గ నంతకును ముద్దగు నాక్ఫతి దాల్చి స్కంధళా 

కాళిని దేలి యెంతొ హృదయంగమ పుష్ప సమో కలం క్రియా 

మాలికలల్లి పత 9పథి మంగళ రేఖలు దిద్ది సత్సల 

ఢ్రీలిడు 'వేదకల్పతరు సీమల సీయిల నాం సీ: కృతుల్ , . 102 

క. శిల్సి కవి గాయకు(డు నిజ కల్పిత సామాజ్యసౌధ ఘన శిఖరాగా 

“= నల్స హిరణ్మయ సుమమృదు తల్బముల శయింతుి రననుధామధు రతులై. 1 

క, సుంతయు నీకృతి గన నజునంతటివాండై న బదములంటి నమించుకా,. 

“చింత యుదయించు నీ కళయంతయు శాణశిల (క్రింది యందమ్మగుటల్. ౨. 104 

ge . వెడల వింతియెకాని యడుగిడ్త చోటెల్ల ముత్యాలసంటలు మూల్లవొ క్కౌం 1 1. 

దర్శి ంపనొల్ల' వు ధరణీవతుల౮ గాని చనిన కన్నుల. గప్పికొనరే నిన్ను | 

“నూట. 'వెచ్చింపవు నోట నీ వనినంత సిరుల వర్షమ్ములు గురియకున్నె 1 

కోరవింతియె: కాని కోరుచో. దీరైన దేవేంద్ర ధోగాల( దేలవొక్కొా | 

తే, ఆత్మలో ధన ఘనతల నభిలషింప వింతెకాని నీలోన దలంతువేని. న 

_కనకమయముగాదొకొ సీదు మనికి యెల్ల విజయదుందుభుల్ దళదిళల్. వేగాకా) 
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చ. పుడమిని బెక్కు. చోటులకు( బోవనె పూజ్యుండగున్ విపశ్చితుం 

డడుగని దమ్మయైన నిడదండు9గదా ! గిరి గహ్వ్యరమ్ములన్ 

బడుకొనియుండు సింహ ముఖపఫార్ళ $ములన్ జనుదెంచి మమ్మిదో _. : 

కుడువుమటంచు నెందు మృగకోటులు చుల్క_నజెంది పల్కునే? 106 

ఉ. నీదగు విద్యకున్ మరియు నీ యసమాన కుశా గబుద్ధికిన్ 
సీదు కవిత్వ సిద్ది కవనిన్ వసియించెడి యెవ్వ.దేని సం 

_ పాదిత సంచితార్థముల బంగరుగోడలు బెట్టువా(డు నౌ 

కేదియు వద్దు వద్దనంగ నీవె కనంబడుచుంటి భావుకా : పాపం 107 

తే. నావు డప్పోత రాజు శ్రీనాథు( గాంచి యిట్లు వలు. బావా : తిన నింత తిండి 

కట్ట బట్టి జిక్కిన రాము కరుణ వలన నంతె చాలు ధనాశల కంతు గలదె ? 100 

తే. విలువగల రత్నమును దానె వెదకికొంచు మానవు(డె వచ్చు, రత్నమ్ము : మనుజు కడకు 
వెదకుచుంబోవ దీ విశ్వవీధి నదియు. దా సువర్ణమైత్రినె శిరోధార్యమగును.. 109 

క. “దేహి' యను చొక్కంరికి నీ చేషపాకరము జాయ కన్న6 (దెళ్ళుట మేలౌ : 

. వాహిను లల్పములయ్యును సాహసమతి నుదధి కొన(గ సాగు జలాలన్. ..  _ 110 

తే. త్యాగమున నాత్మళ క్తి వర్ణనము నందు స్వార్హమునకయి యాచింప సమయు నద్ది 
యనుడు (శ్రీనాథు( డంత' టోతనను గాంచి పల్కు. నిట్లు లోకజ్డాన సటిమ మెలయ. lll 

తే, లక్ష్మీ కోపింప విష్తులీలా £ విలాస ఘన జగన్నాటకం బెల్ల ( గట్టువడును ; 

అర్హమది చతుర్విధ పూరుషార్థ వితతి నల ద్వితీయ మె యర్వితీయతం జెలంగె. 112 

డం అర్థములేని మాటవ లె నర్థ విహీనుని జీవనం బిలకా . 

వ్యర్థముగా గతించు( దృణవద్గణనం బొనరించువాని య 

భ్యర్థన లి లోక మెల్ల ( దుద భార్యయు ( బెన్మిటియై యెదిర్చి వా. 

క్యార్గ'మొనర్చు మేక మెడనాడు _స్తనమ్మత ( డన్న నింతకు ౯. . 113 

ఈ. వేగిన యంత నీ దినమువెళ్ళుట లెట్టని నె త్తిపట్లతో | 

నే గతియించు( బొదు మతి నిరనికొక్కెడ నిల్వ, దేరికేన్ . Vrs ధి 
లో(గి చరింవ(గావలెను లోపల నెంతటి పిజ్ఞయుండియే స్ 

నూ (గదు . వేగదాత్మ మెయినుండియె చంపు ననుకణమ్మునుకా. -- =. 114 

చ. కుడువ(గనై న నర్దితతి గోరిన వేళల. జేతి నిండుగా. 

నిడుకొననై 5 న బృథ్సి సక లేప్పితముల్ నెజ వేర్చ శ్వాసముల్ 

విడువంగ( పీల్వనై న నిజవిత్తమె. కారణ మద్ది లేమి ముం Ha 

- ! దడుగిడలే(డు జీవుడరయన్ హరిక నను. బేట్టుచుట్టమౌ. 1 
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క్, పులి మే.కయౌను థనముం దిలకించిన యంత మాక, నెణీ -మెకయు చె 

'బ్బులియౌను ధనము పాణిం గలిగిన మాత్రన వినుము జ్ఞాననిథానా: - .. 116 

. కొలిమి గలవాని శవమునుం బలుకరింతు9 వేండు నిర్గను( గన్నె త్తి చూడరెవరు 

దివ్యవంతుని వాక్కు. వేదంపు బుక్కుమిడుకు వీదపల్కులు దెవి(బడు ములుకులు.117 

పృతిభగల్లువాని పజ విత్త మెయున్న( బంకటపజచు దాని పదిగుణములు 

సకలలోపములను సవరించి సరిదిద్ద ధనముకన్న మిన్న ధరణి సున్న. 18 

, పరదారగిహణమ్ము పాపమనుచుకా భావించు చందమ్మునకా 

బరవితా హరణమ్ము దోషమనుటల్ భావ్యమ్ములౌ పాండితీ 
స్పురణం దత్సముపార్ణ నమ్మునకున్నై పూనకావలె౯ా దానితో 

నొరులన్ దన్సుచు(దా భుజింపవలె వా6 డొక్కండ ధన్యుండిల కా 119 

. ఆలోచింపుము సద్దురూ త్తముల నార్యేఘలన్ బంధు మి 

తాళిన్ భృత్య కళత౦ పుతిసముదాయంబుకా దయా స్నేహ భ 
కా్య్యాలోకాంచిత రాగరంజితుల( జేయన్ బెట్టిపోయంగనున్ | 

శ్రీలక్ష్మీ కరుణాకటాక విభవ (శ్రీలే కదా మూలముల్ | 0 

. ఈ సేద్యమ్మున కేమి" వచ్చినను మీకేమౌను మేల్పంటరా? 

- గాసో వీసమొ కల్ల మీ వ్యయములకా గంధాక్షతల్ గావు తా 

సీ సంసారము నండ్లులేని పులి, సొ త్తెంతేనియు ౯ చెచ్చినన్ 
బాసంగమ్మునకై నం జాలదెప్పడుకా భావింపుమో భావుకా ! “1a 

. దానమునందు గర్హుండను తావకకీ _ర్యకళంక భాను శో 

భానవరూపరేఖల ౩ నభమ్ము లిభమ్ముల నెక్కి చాట(గన్. 
వేనకు వేల నిల్లడిగి పెట్టిన యప్పుల( గోండి దీర్చునే 

యేనుగు లెక్క_నై న బుణ మేకుల రాటముతోడ దీజునే? mA 

. అనుటయు( బోతన శ్రీనాథుని యుపదేశాశయమ్ము తుది మొదళులునున్ 
మనమున కెక్క_(గ నాతని(గని యిమ్మెయి. బల్కె నిర్వికారహృదయుందై ' : 123 

. ఆర్య 1 మీకు( జెప్పునంతటి వాండనుగాను గాని మనవి గల దొకండు. 5 

" వినుడు దేనికతన మనమున నే నిప్పుడింత తృ ప్తెగాంచి యెసగువాడ, ౨: 124 

॥ ఆకలి దప్పులున్ మరియు నాతపశీత వికార బాధలన్ = 

సోంకంగనీని సౌఖ్యతతి కోణీ. నరావసరమ్ము లింది9యా 

సీకము(దన్సి దాన మదినించు సుఖాళి మనోవినోదముల్ 
| వీకమెయిన్ నరుండెప్పడు పీని నిమిత్తమె (ప్రాశులాడెడిన్, న లేం, 



hh 3 

షే ie స్ట 

ఆష్టమాశ్వాసము 251 

సీ. అవసరమ్ములు నింది9య వినోదము లటంచు నరమనో ఖీష్ష షమ్ము లిరు తెజ(గులు; - 

"అవసర సేవన మ్మసువులమై నిల్బు (దమి వినోదము రింది9య ముల: దన్సు, 

నొగివినోదమ్ము లాయువునెల్ల హరియించు నవసర సేవ జీవామృతమిడు, 

_ ధాత్రి నింది9ియ వినోదములకు( దుదగాన మవసర సేవన కవధిగలదు, 

ఆ. అవసరములు హా ర్రియగును న్యాయార్జన కా వేడ్క ( దీర్పదెంత వి త్తమేని, 

ఆనసరమున కన్ననధిక మార్షించుచు ధనము. గొనుట దొంగతనమటం డ్రు. 120 

శే. అధిక విషయసం సేవన మ్మగు వినోద మవసరాకృతింగొని వ్యసనాఖ్య నలరి. 

తనను సేవింపకున్న ఖేద మొనగూర్చు నతి వినోద సేవనము దుఃఖా కరమ్ము, 127 

సీ తన యక్క_టికు డబ్బుదాంయ లోభమొొప్పు పరధనా హరణ లోభమ్ము తప్సు 

నిజవస్తువులసయి నిల్చు మోహ మ్యొప్పు అన్యవస్తుగత మోహమ్ము తప్పు 
తనసతీ ౯ నియతింగూడిన కామగతి యొష్పు పరసతిన్ గవయు కామరతి తప్పు 

తన పాంణరక్షకే. తగిన కోవ మ్మొప్పు పరవినాళక కోపభరము తస్పు 

శే, స్సర్గ గల్లిన యట్టి మాత్సర్య మొస్సు సరునసూయగా (జూచు మత్సరము తప్పు . 

సదభిమానపూర్వక మదచర్యయొప్పు దురభిమానదూషిత మదనిరతి తప్పు 128 

వ. అని పెద్దల సుద్దులు మును వినుచుందు మీందియవినోధము లే లేల ? . 129 

సీ, బిహ్యకెంతయు రుచి చేకూర్చు మధురాన్న పానమ్ముల స్మేని బ్రిదుకుగలడె 2. 

మెత్తగా నొరసెడి మేల్చట్లు పుట్టమ్ముననె మానసంర క్షణము గలుగునె ? 

_ భవ్య సౌందర్య సంపదల దర్శింపమి( గన్నుల దృష్టి తా సన్నగిలునె ? 

పరిమళ మిళితార్గ పవనముం నీల్వమి( బాణమ్ములకు భంగపాటు గలదె ? 

తే, అవని. నాత్మ స్తవమ్ముల నాలకింపకున్న చో విను శక్తి తాం జన్నె 1 బుధుడు. 

బ9దుకు కై వీని సేవింపవలయు మితిగ6 గాని యింది9య సేవకై కాదు బదుకు. 180 

తే. ధనము వచ్చు కాలమున వర్తనము మలినమగును జనువేళనే శుద్దమగు. దలంప = 
నెదుగు వర్షర్తువందు వాహినుల నడలు మలినములగు గిరిష్మమున నిర్మలములగును. 181 

ఆ. దాన భోగనాశ తతులంచు. మూ(డన స్టలను గొందునట్టి ధనపుగతుల 

దాన ము మమ్ము తానది యే వేళ వెంట వచ్చు మిగత లింట నుండు. oR 

శే, ధనము యౌవన మవని మద్యమ్మువోలె మత్తుగొల్సి వివేకమున్ మజుంగుపజచు 
శుద్ద విష సేవ యారోగ్య సూచన యన. గీలెజీ(గి వాడుకోన నవి మేలుగూర్చు._ 138 

తే, వాయు కృష కాదంబినీ వారమట్లు ఘన సముద్దీ ప్ప ప్ర 'విద్యుత్ప్రకాండములు గం వ. 

_బద్మదళ గత తరళ శంబరము. కరణి కి న్వవ్ననమము జీవనము యౌవనము ధనము... 
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క, 

ల 

దనమన లక్ష్మియె కదె।; యా వనితను విశ్వస్వరూప వర్రియయిన వి 

వని సేవల నుంపందగు. దన కని హరియించు నరుడు తగు శిక గొనుకా,. 

. లీల. బ9వహించి చన నది. గాలు మెరక పల్ల మెత్తుగడ్డయు మడుంగౌం 

గాలవ్రవాహ సరణి గుచేలు(డును గుబేరు(డగును శ్రీపతి యతియౌ. 

. ధర్మమ్ము తా నర్హధర్మమ్మునై. కామధర్మమై మోశ్లై క ధర్మమగును, 
అర్హమ్ము తాను ధర్మార్థ మె యు” _క్రకొమార్గమె నిత్యమోకార్హమగును, 

కొమమ్ము తా నర్త కామమై సద్దర్మ ' కామందుగా న్మోక్షకామమగును, 

. మోక్షమార్థిక బంధమోక్షమె కామ నిర్యోకమై సుఖదుఃఖ ము క్రినొసంగు 

. ధర్మమూలముసయి( దగ నర్హకామాది వృక్ష పుత్ర పుష్ప వితతి దనరు 

మోక్షఫలము నందు మూలమౌ ధర్మము జెడంగనీకయున్న, బుడమి నరుండు.. 

+ అనిన శ్రీనాథు( డౌ పోతనార్యు పల్కు లన్నియును గూడ వేదవాక్యమ్ము లటులు 

(శద్దమె విని యెన్నెన్ని జన్మ లీవు బుషివె, లేకున్న నిను వేద మెటులు వలచు, 

. నీవలె నిల్లైడు జనములు కేవల' విజ్ఞానధనులె కిల్చిషరహిళా : 
భా వింస( దలకు నొక రుచిగా వెలయు, బ్రిపంచమనిన య గవి యిట్లనియె ౯. 

. సతికి సుతాళికిన్ మహిత సౌఖ్య సమున్నతి గూర్చనెంచి పె 

న్మతకరియె నరుం డనుదినమ్ము ధనమ్ము గడించి పెట్టు( దా 

నితరుల మోము మెప్పుకయి హీనకృతుల్ వొనరించి మించి దు 
గతులను (డి యాత్మ కపకార మొనర్చికొనంగ జెల్లునే a 

. ప్రకృతి బంధుజన పేమ పాపములకు దారిదీయక మానదు తద్విధమ్మె 

యాత్మలెల్ల బంధువులని యరయు (పేమ నరుని యజ్ఞాన జలధికి ( దరణి యగును. 

. తెలియని వేళ డోల నతిదీనత నగ్న శరీరధారినై. 

మెల(గితి. మాన మేర్పండ నమేయ సుమపిభలీను వల్వలకా 

వెలసితి. నజ్జతా నిరతి. వీటి(డినై. చెడినా(డ, జ్ఞానముకా 

దెలిసితి నిష్పుడటె చెడ దీపము గె కొని నూత దూ(కుటల్, 

. నాదు జీవితమ్మీగతి నడువనిమ్ము ముందు నీ బిడ్డ సుఖపడి మురియనట్లు 

పోతన చరితము 

"1835 

136 

140 

141 

142 

నీదు జామాత క్రీ నీతి నేర్చుకొనుము మా9(5 కన్న వంచినయట్లు మలంగు మొలక, 148 

. పోలిక మేనమామలను బోల(గవచ్చును భాగినేయు.డీ 

మేలు వచింపు మాత డెద ద మెచ్చుసనక గవిరాజరాణా తౌ( 

బాలురు వారును 3 సహజపండితు. లొడ్డులు జిన్ననావ్పచే 7 Eur 
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క్, అదిగాక సీ సుతు. డతడు గదె! వితౌకటిడిన( జెట్టొకటి మొల్బునెటుల్ 

మొదలే మొగురము లావన( దుద దూలమ్మనిన నిజము దోనె యనుచున్. 146 

. పరిహాన భాస భాషణ మరంద రసవృష్టి బావమట(దు లిరువురున్ 

'జిణునగవు పూలగుత్తుల( బరస్పరము జల్లుకొనుచు బడుకొ విరి నిశిన్, 146 

. వేకవయౌొట. బోతన కవీంది నిరుక గజేంద్ర మోక్షణ 

(పొకట సూ కులకా నిదురబాసిన సత్క_వి సార్వభౌముడు కా 

మేకొని కాల్యముల్ నెజపి మేవడి సోదరరాగ వేగ ళో 

"భా కమసీయకర సుఖభాషల( జెలెలి. గాంచి యిటనెన్. . 4? 

. సోదరీ : శారదకా నీదు సుతగ నెంచి సాశితివి నీ బుణమ్మీ (గ జాలననుట 

“సేవ నాకోడలున కేను జేసికొంటి నేమి చోద్యమ్మటంచు నా లేమ వలె. 148 

. ఆ పల్కుల్యినియాడె( జెల్లెలిక సత్యంబద్ది మీ విడ్డయే 

రే పై నన్ దమి మీ కరమ్ముల సమర్పించకావలెన్గాదె, చే 

మీక పిల్లం చొనరించుకోవలయు సుమ్మీ ! సోదరీ ! య తటిన్ 

నాపై భారముదించి నట్టులగు నన్నన్ నాతి తా నిట్లనె కా, " 149 

. ఇట్టులు కొమరుని గననెది పట్టించుకొనండు మీదు దావ, చిటుత (డో 

చెట్లువలె నెదిగె6 బిడికం డెట్టులుబడు ననుచు. జింతయే లేదనుటల్. 150 

. కవి పలికె నిస్పుడేది తక్కువబడిసను సవరిచెద( గాని పరిణయ సమయమందు 
సలమొ తులమొ మీరలు పిల్లపై నిడికొన నలువురం బృితిష్టయు భూషణమ్ము మీతె.151 

. కావునన్ నేండె కోకను గట్టంబెట్టి విడెముబెట్ట మీ సొమ్మునంబడును దుహిత 

'నాభరము వాయు, నాభరణమ్ము లిదుగొ 1 పట్టుపుట్టము లివెయని భగినికిడెను. 162 

. భారత యిట్టుపల్క_ భామిని 'యానాండె పతి యనుజ్జవడసి బంధువులకు 

'బొట్టువెట్టి మీరు భోజనమ్మునకు మా యింటికనుచు( జెప్పి యెలమివచ్చె. 168 

. పొంగుచు శారదకపు డభ్యంగన మొనరించె(. గుడుపులయ్యెను గట్నా . 

లంగొని సింగారమ్మున నంగణమున( గూడె( బేరటాండి నివహముల్. ! 154 

* చిలుకల చాలు వాభిలినటు చిత ముగా సరివే9లు మామిడా 

కుల పలుతోరణమ్ములను గూడిన శీత లకాయమానసం 

విలసితసీమ( దూర్యములు వీనుల విందిడ మం[త్రపాఠముల్ 

౨ జెల(గ నుపాయన మొొన.గి చేలము గట్టంగం జేసిరంతట కొల... కేర్ 

మ. బలిమిన్ లక్ష్మియు నామె కాళ్ళ బసుపుం' వారాణీయున్ దిద్ది న 

వ్వులకై_ బుగ్గలకింత రాచి యిదొ" సన్సుంగుంకుమన్ బెండ్రిదొ 
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కళవచ్చెన్ వదినే 1 'ముగమ్మున కనన్ గంజాక్షీ (వాల్గన్నులం 

దలుగుల్ వాటు త్రపాతరంగిణుల నీదా(డెన్ మిలస్మీనముల్, 

క, మల్లన కెల్లరు మెచ్చంగ సెల్లా పాగా నొసంగి శ్రీనాథుండున్ 

జెలెలి యులమ్మలర(గ నలుని జేసికొనె మేనయల్లుని గూర్మిన్. 
౧ ౧౧ ౧ ౧౧ 

ఉ. మక్కువ ఫాలమందున సమర్శిన కుంకుమరాలి కొద్దిగా 

ముక్కుపయింబడ౯ా జెదరి ముంగురు లా యమపాయమూరు లే. 

జక్కుల (వేల వెశ్ళపయి( జెల్విడగోర (ట కెంపువన్నియల్, 

(మొక్కి డె( బెద్దబెద్దలకు ముద్దియ గద్దియ డిగ్గి సిగ్గుమె. 

క, ఇంచుక (వాల్మోమున( గొమ్మించన( జిజబునగవు మెజయ మెయిచీర జరీ 

.. యంచులు జీరాడ(గ రాయంచనడకాలోని కరిగే నలశారదయు కా. 

"శే. శారదయు మల్లనయు( బరస్పరము స్వీయరూస సంపదలన్ గోల నా పదుగుర 

నోపలేమి.( గన్గొని రోరయోరకనుల( దబశ్యతో హరత్వమ్మట 6 (బకటసడ(గ. 

క, రాశిగణతూట మెత్రి పికాశింపకా లగ్న పత్రికన్ వాసి తమి కా 

శీ శుభమ _స్తని మల్లన కాశీర్వాదమ్ము సేసి రవసీ నురులుకా. 

ఆ, అగుట లగ్న నిశ్చయమ్మువచ్చిన పెద్ద లెచటివార లచటి కేగిరంత ( 

బిట్టుపుట్టమూని భాసిల్లువదినెను గాంచి లక్ష్మీ తండి9క డకు( జేరి. 

మ, ఒడిలో గూర్చొని గదువ న్నిమిరి ఊంహూ6 నాయనా : యంచెదో 

' నుడువంటోయి నొకింతనిల్సి మొగమం దొక్కింత గారాబ మే 

రడ వీక్షీంచుట లేమి గావలయు నా బంగారు తల్లీ ! యటం 

 చడుగకా. శారదకిడ్ల చీర కొనియియకారాదె నా కొండనెకా. 

క, అనుటయు శ్రీనాథుడు పోతన యొడి నున్నట్టి సుతను దా(గొని లక్ష్మీ ! 
' యని దలచువ్వుచు నే6 దెత్తును నరపతి కరుణ మరొకతూరికి ననియెన్, 

క, కలవారి సుఖము(గని నీశుల (మ్రింగుచునుందు రురక లోకమున దరి 
దుల బిడ్డలు నిజవాంఛలు ఫలియింపని పూవులనుచు భావింపరెదన్.. 

ఉ. వెంటనె సత్కవీంద్రు.గని. వెల్వెలవోయెడి లక్ష్మీమోము గ" 

న్లొంటయు( గూ(తు కిటనియె. గోమలభావు(డు పోతనార్యు(డే 

మంటివి, నీదు పెండ్లి వబి కా సరిగంచుల. సట్టుపుట్టమే 

యింటికి రాదెటుల్ నడిచి, యాయండెటుల్. మన రాజరాజు తాన్. 

శ్రా, (శ్రీనాథుండును బాలీకం గనుచు లక్ష్మీ 1 వారి _బంళ్నింప్పు మీ 

తానా రాజెటులీ( గలా(డొ యతండే సంస్థాన థూపాలు(డో 
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యే నామంబున నొప్పువా(డె యనగా సీ చిత్రమౌ పీశ్నకున్ . 

దానా పోతన కూ(తుకిట్లనె సమాధానమ్ము వెట్టం గవిన్. 167 

శా. వాణీ శతింపురాంతక ప్రముఖ గీర్వాణాదు లెవ్వాని దృ 

క్కోణానుగంహ నిగిహమ్ములకు( బె బొంగుం (గుంగులం గాంతు రీ 

&ోణీకోణ శతాంశసాలకులు రాజుల్ వానిలో నొక్క సూ 

క్మణుస్తానము ( టోల( జాలుదురె తా నారాజ మా రాజగున్. 168 

er . పర్వతమ్ములు గాంగ బడుగు బండల గుండ్ర ( బనివడి యెవడు కుప్పలుగ(టో సె, 

నదులుగా నీ నీళ్ళ నానా ముఖమ్ముల వలయునం చెవండు కాల్వలను దీసె, 

పటచిన టంతట( బచ్చిగడిన దెంతొ యక్క_టి యని చేల నలై. నెవ(డు, 
(ng) a 

వివిధ గుల్మ లతాది వృషొల నడపుల నవసరమని తో(ట లెవ(డు వేసె, 

తే, చీ(కటింటి కాపురము నే, చేయు కెట్లు లనుచు విధుభాను దీపమ్ము లభసీమ 

నవసరములందు ముట్టించి యార్చు నెవ(డొ యా జగళ్కుటుంబియె మాకు రాజు తాను, 

. అవనీ మహో రాజ్ఞి కనిపెనే మారాజు పచ్చిక మేల్వన్నె పట్టుచీర 

గగనకాంత కెవండు కట్ట 6బెళ్తైను 'రేయి' నీలిరంగుల జరీపూల చీర 

దిక్సతి కే వేళ తెచ్చియిచ్చు నెవండు మంచువన్నెల సన్నమల్లుచీర 

ఇరు సంజలం దివ్వ. డిచ్చు. బా్రక్సశ్చిమాంగనలకు లే;తచెంగావి చీర 

_ 

తే. హరిణ శార్దూల శుక పిక హంసకేకి నికర తృణవృక్ష ఫలపుష్ప నివహములకు6-. 

గల చరాచరాదుల కయి వెలియనట్టి చీర లెవ(డిచ్చు నా మహోదారు. డొనంగు. - 170 

శా, ఈ గీతాగురు నన్న నన్యగతి( దామే యే జనుర్ చింతనా 

_ భోగాయత్త విమత్త చిత్తులగుచుకా బూజింతురో వారిదొ 
యోగక్షేమము నే వహింతునను ధీరోదారు గంభీరునికా న. 

శ్రీ గోపీజనచి త్తచోరు. గొలువం జేకూర వే కోరికల్. . క్ష! 

శా. అల పాంచాలి మహో సభాంగణమునన్ హో కృష్ణ | హే ద్వారకా 

నిలయా | యచ్యుత | నే ననాథనుజుమీ 1 నీ వి ట్లుపే కీంచినన్ . 

దొల(గు న్మానము రక్ష పేయుమని చేతుల్. సాంచి యాచింస వేల్ . 

' 'వలువల్ వంపిన చకి) భ క్రతతికిన్ వస్తమ్మొకం డీయండే? ౨౨౨ 172 

శా. సిరికిం జెస్ప (డు శంఖ చకగియుగమున్స్ జేదోయి నంధింప డే. 

పరివారంబును జీరం డభ9గపతిన్ బన్నింప( డాకర్డి కాం 

తర ధమ్మిల్లము చక్క నొ-త్త(డు గజ ప్రాణావనోత్సాహియో 

_'కరుణాసింధువు, భక్తకోటి మొల లాకర్టించి రా డెట్టనకా. : eo 78 
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శా, బావా! యంచు. గవీంద్రు( డిట్టులనేె సీ భానమ్మునం దన్యథా 

' భావింపం దగ దొక్క. సంశయ మిటకా బాధించెడిన్ నన్ను, దా 

నా వె కుంఠు(డు శంఖ చక9యుగళిన్ హా _స్త్రమ్ములం దాల్చే 

వే వేగన్ బటితెంచెనం చనెద వెబ్బంగిన్ బి బొనంగున్ నుడుల్.. 

చ. మజీచితి మింటిలో నొకట మందుల సంచి నటంచు నాశ్వినుల్ 

..త్వరగతి రి క్రహ స్తముల( దా మరుదెంచిరయేని వారలె 

ట్లు రుజల( బాప్పువారొ యెదలోన విచారము సేయు మీవె శ్రీ 

హరి కరి కేమిసేయుదు నటంచు( దలంచి యిటేగుదెంచె తాన్. 

ఉ. అక్కట ! దారి నేగెడి తృషార్తుడు కూపము డాయబోయినన్ 

బొక్కెన తాడు కేల(గొని పోవలయుం గదె రిక్తహస్తు(డై 
చుక్కలు జూడ లాభమట( జొప్పడునే యని విస్మితాస్యు(డై 

ముక్కున (వేలు వై వె చుకొన6 బోతన యాతని గాంచి యిట్లనున్ . 

క. తన బిడ్డ నూత. బడెనని వినినంతనె బావి దరికి వెన నుణికి యుర 

మ్మును బాదుకొ నుచు నడ్చెడి జననికి ( దా9ళ్ళు గొనిచను విచార మొలయునే ? 

క, తల గొట్టుకొనుచు సుతకై విలపించెడి తల్లి ( గాంచి వృథయం డ)తరుల్ 

తలపై. బడి వచ్చినచో 3 దెలియుం దమ కప్పడు కడుపుతీపీ యన నెదో. 

ఊఉ. ఈగతి వార లిర్వురు నహేతుక వాద వినోద వె ఖరిన్ 
. ర గ్ కింద కు. సాం లట అర 8 

ధీగరిమమ్ము మీ స్మితదీధితు లొప్ప(గ గోష్టపార్మ ్వసి 

మాగత వేదికోల్ల సిత మంజుకటస్థలి నుండ సన్నికృ 

ష్టాగతు:డై న దూత యొక, డంజలి సంఘటియించి యిట్లనెన్. 

క. ఇదె కర్ణాటక భూపతి సదమలగతి (6 బోతనార్యు సన్నిధి కనిపెన్ 

విదితగళతి లేఖ నొక(డన నది గొనె. బోతనయు నెంతొ యాప్యాయముగన్. 

మ. అత డా లేఖను స్మేరకోరకితాలోలాలోక నేతాిభి శో 

భితు(డై కాంచి పఠించి శ్యాలకుని కర్చించెన్ హాసించెన్ , గరాం 

చిత సత) మ్మఖిలమ్మునుం జదివి తా (శ్రీనాథుండున్ హర్షసం 
ది 

గత రోమాంచశరీరు (డై స్వసృహితాకాంక్షన్ వచించెన్ దమిన్. 

మ. ఇది కర్ణాటక సార్వభౌముని సుధా హృాత్సద్మ కోశమ్ములో 

నదులై "పేరమ మరంద బిందువులు విన్నాణంబుగా నాట్యసం 

పదలన్ జిల్క్మిన మో96త వ్రా(శలగుచున్ బతాకృతిం దాల్చే నం 

'" | చెద భావింపుచు నీ క్షణ మ్మచటి. కీ వేగం దగున్ భావుకా 1 ' 

ms 

175 

176 

177 

178 

ng 

180 

il 

182 



అష్టమాశ్వాసము 257 

డ్. 

ఓలా 

నిక్క-ముగా నదృష్టమన నీ యదియే యని చెప్పవచ్చు నీ 

వెక్కడ( గోర నక్కడనె యెన్నియొ గా9మము లగిహారముల్ 

జెక్కిన రాగిశా సనముజేసి యొసంగెదనంచు వా9సినా( 

డక్క-ట 1 లక్ష్మీరా( దడక నడ్డము బెట్టుకొనంగ( జెల్లునే ? 188 

. కోరకమున్నె నిన్ను సిరికూర్మి వరించినయంత సోదరా 
కారత హాసచం|దు (డు మొగమ్మున, బుక్రైను మోదవార్డి పొం 

గారను మిన్నుము.శ్రైను, రమాంగన సంగతి మోము దమ్మి వి 

ప్పారెను సారసారి( గని యబ్ద మిటుల్ వికసించె నేమనకా. . 184 

. ఈవు సంస్టాన కవీందు9ండ వై యుండ. గాంచ(గా భాగ్యంబు గల్లుకెపుడొ : 

ముంతపోంతగ నీకు ముత్యాల రత్నాల గనకాభిషేకముల్ గలుగు ఇెప్పడొ ! 

నీ భాగవతకోళ నిర్ణరాంగనను నేం గృతినంది యెపుడు ధన్యతను గనుదొ : 
గండ పెండెరము వే కాల వెల్గంగ భద గజము పై నూరేగ. గాంచుపెపుడొ : 

. అనుచు నువ్విళులూరు "పీరాసతోడ వజలుచున్నా(డ సీ దయవచ్చు బపుడొ : 

పోతన కవీంద) । కవి కులాంభోధి చంద్రః యనుచు లిఖియించె నింక నే మన(గవలయు. 

పృడమిఖే( డిట్లు పారీథేయ పడుచు సీక్ర వాిసికొనినా (డు చనుటలో దోన మేమి ? 

యెద్దు నా(గేలిం గై (బూని యెంతకాల ముర్వి నొక హోలికుండవయి యుందువనిన, 180 

. బాలరసాలసాల నవపల్ల "వకోమల కావ్యకన్యక జా 

గూళల కిచ్చి యప్పడుపు(గూడు భుజించుట కంటె సత్మవుల్. 

హోలికులై ననేమి గహనాంతరసీమల( గందమూలకౌ 

ద్దాలికులై ననేమి నిజదార సుతోదర పోషణార్గ మై. 187 

. అని యా పోతన రాట్సభలను మను కవి కష్టసుఖములను వాకొను, ని. 
న్ననుకొనకు బావ ! నీ మాటన వే జెల్లరకు జరుగ దట్లనుచు నొగికా, 188 

. నిక్కముగా వచింతు నవనీపతి మన్ననమాట గాంచ(గా 
నక్క పూర్తి రియొ వజకె యావల వారిని మందలించిన కా 

_ జుక్కల నాడు కన్నులిటు జూడను జూడరు వారి మానస 

మొక్క-టు లుండ దా మరులు నొద్దిక ( బామును ముద్దుగొన్నటుల్. 189 

*నా కీత్రం డనుకూలు(డంచు ఖలు సన్మానించు ఖే డట్టివా( ~~ 

డాకొలంబున నౌ ప్రదేశమున దీపార్చిః డ్రయన్వెలు నై నె 

జాకీర్ల ఫితిభా విభాసితు(డు తానై. వెల్లు. మారాండు న 

. స్లేకాలమ్మన కేప్రదేళమన కెందీ విశ్వ విశ్వంభరణా. 80 
17 
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en 

ధన యౌవన |ప్రభుతలు మద్య నిషేవణము లివి మూడు నై క్యముగా సె 

వన మొనరుచు నృపునింకే మనవలెనో నీవ యెడద నరయుమి బావా: 

ధనిమణియగు సుజ్జానత దనరిన( దా వెల్లు నొరుల దా వెల్లించున 

ధనిఫణి యగు నజ్జానత ( దనరిన( దా వెజచు నొరుల. దా వెబిపించుకా. 

. కాళ్ళు లేక చరింప( గల్లువా(డన నెప్పు డాందోళికాగామి యగుచు నేగు, 
ఘనతరా జీర్ణరోగగ9స్తు( డగు వేళ గాలిమేపరితన మ్మోలి వజలు, 
వినతిపత9ము గాంచి వినతకు లాలించుట( జక్షుశ9వత్వము సార్థపడును, 

వితా ర్హనమున కై వేలబద్ధములాడ రెండు నాలుకల( జరించ(గలుగు, 

. ఉరక కసుబుసులాడు మహో గ9వదన వె ఖరుల వకితమములొ వర్తనముల 
ఛత్రఫణదీ ప్ప ధనిక రాజన్యఫణుల సీశ నుండ నెవ్వారికి కీడు దప్పు ? 

. మునుజన నన్ను మించి చను ముఖ్యు(డవా యను, నొక్క యడు వె 
౧ 

న్క నిడిన నీవు వట్టి కొటుగాని జడుండవటంచు. దిట్టు(, (బ 

క్క- నడచినంత నా సమముగా6 జననర్లు (డవౌదు 'వేమనున్ 
గన నెటు వోయినన్ [శమయ క్షొపు(డు పల్లెరుగాయ చాడ్చునన్. 

. స్తుతిని బొనర్చ (గా నిత(డు చూచుచునుండెను బొట్ల నింస(గా 

నతులిత భక్తి నంచు( బరిహాన మొనర్చును, మిన్నకున్న స 

మ్మతి( బ్రకటింప(, డాశితు (డు మ్మెపతి సన్నిధిలోన నెప్పుడే 

గతి( జనినన్ శమంబె మజణకత్తెర సందిడు పోక కై వడిన్, 

. ఎన్నడు జచ్చినావనిన నేడు యుగమ్ముల కింద నన్నయ 

ట్లున్ననె కాని, వారి కడ నొక్కె_డనుం దల యె త్తి కాంచ(గా( 

గన్నుల( దాండవించుచును గన్సడవే స పిళయా ర్మొ-బింబ మిం 

" కన్నము నీళ్ళు నడుటయె యాలును విడను గండ. జూచుసే. 
| wn క్ష గ ౧ క్ష. 

, 'పెజలకు నొంటి మన్నయిన. బెట్టని వట్టి పిశాచిరాజులం 

దణీ(గని దానకర్ణ బలి దాతల పెండి మెటుంగు రుద్ది నో 

రఖజుగ నుతించి భూపతి కృతాఘము మిళంగుచు ( బొట్ట నించుపే ? 

హరిహరి: వారి మోముగను నంతటి పాపమె లేదటంచన క. 

. ఇది విని (శ్రీనాథు(డు తా నెద నేమనుకొనెనొ గాని యేమి యనక తా 
వదలి చనె నా సలమ్మును బదపడి త్వరితగతి నేదొ బని యున్నటుల్. 

. ధీనిధి పోతన యయ్యెడం జేనుం జెల్కలను గాంచి శ్రీనాథునికో.. 
' వేనిలయము జనుదెంచన్ దానా గృహిణియును బోతనకు భాగితకునుకా. 

పోతన చరితము 

101 

192 

198 

194 

195 
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"197 

198 

199 
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ర్, 

తే, అంత లక్ష్మీ శారద(గని యనియె వదినే! నన్ను గూడి యాడక యొన్నినాళులయ్యె ' 

pr 

పాదకిళనమున కుష్టోదక మిడి (పేమదీపి తోత్సాహ గతిన్ 
మోదమతి బానసమ్మున మోదక భక్షో్యపహారముల నిడి కుడుపన్. 

నాడుదమె చెమ్మచెక్క నా నయ్యువిదయు బొత్తిగా సమ్మతింపక పోయె వీడ. 

. నివ్వాళు లిడ(గ లజకు నవ్వనిత విలోల మోహనాక్షులు, మేనకా 
జవ్వనము నిండుకొన నెద( బువ్విలుని కేదొ కొంత పూర ౦బయ్యొకా, 

అవ a 

. 'లోలదృక్కు లకు( వాఠరాలిడ యొజల నచ్చనగి అల నాడవెజచు 
0 జ ౧౧ 

నడుమున గొ9మ్మించు నాట్యముల్ గఅపిన చెమచెక్క_లాడ (గా సిగుపడును, 
a 

అలరించి మొలకనవ్వుల నేర్పు గురుపీఠమగు బొమ్మ పెండ్డి సేయంగనోడు, 

అడుగు( దమ్ములకు రాయంచ నెన్నడ నేర్చు గుజగుజ జేకాడ( గొంకుచుండు, 

. చిన్నతనమ ల్ల జాటుట కా సిగ్గు మీజె6 బరికిణీ చీరగా మాజీ పసయ(ట(గోరె, 

ఆడమగ భేద మేర్చడె నంతకంత కేమొ తెలిసినట్టులు భావ మెర్పడియెను. 

+ విచ్చలవిడి పల్కుదు పలు విచ్చి నగదు పూర్వమటులు వెల(ది మగని మేల్ 
ముచ్చట దీసిన గనులం దచ్చుపడన్ లజ్జ నిలువ దచ్చట క్షణమున్. 

. పెండి టి లత్యంత | పేమ తోడ వినును దన వంక నెవ్యరున్ గనకయన్న, 

న దన వైపు దానిని గప్పిపుచ్చ నన్యవిషయ సమ్మగ్నయైనటు నటించు. 

. ఎడనెడ బంతిపూ6 బసి(డి యీ(తల నీనెడి వంగతోంటలో 

మడవలు మార్చి సీరిడెడి మల్లన నల్లన దొంటిరీతి వా 

విడిచి తలె త్తి బావ! యని చేమరు 'బిల్వదు పూలంగోర(గా 

విడియపడ్డుకా మగండనుచు( బేరిడినంత నదేమి చోద్యమో కి 

. పూలతోట కేగ. బుకై(డు 'పేంే మమ్ము గలదు గాని చనదు పొల:తి తాను, 

లక్ష్మి నెట్లొ జేసి లాలించి మీ యన్న నడిగి పూలు దెమ్మటంచు( బనుచు. 

. ఒంటి నేగి భావ కంటంబడిన నేమి యగునొ యనెడి సంశయ మ్మొ లేక 
యెవ్వరేని. గనిన నేమనుకొందురో యనెడి భయమొ యామె నరుగనీదు. 

= చివురు సౌరుల సొంపారు చింత సీడ( గనకగిరికాంతు లెగ(జిమ్ము ఘాసరాశి, 

వెండి బెత్తాలగమి నేలు నెండు చొప్ప గడ్డి "కెగ(బడి మేయు లేంగలు జెలంగ. 

. ఇంతు లిరువురు గూడి తా-మెలమి6 బెరటిబావి కడ నాటి పెట్టిన బంతిచెట్లల 

బో(కబంతుల రుద్రాక్షపూలచెట్ల రంగురంగుల . ముద్దగోరంటచెబ్ల. 

, అలరి యలికిపూ సిన చిన్ని తులసిగదైె పందిరికి జుట్టురా ముద్దదింతిపూల 

“దండ తోరణ ల్లట్టి సుందరత ( దనర( బసుపు కుంకుములకా రంగవల్లి దీర్చి. 
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వ. ఒండొరు లిట్లనుకొ — _ er, 

శే, "పొట్ల కన్నె సమరాడె గట్ల నవ్వె బచ్చవందిటం బిచ్చుకల్ ముచ్చటాడ 6 

జెలువ మొలయ సీతాకోకచిలుక పిండు మనము లుప్బొంగ( బేరంటమునకు వచ్చె. 218 

లేం పసిండిగిన్నెల, బారాణీ ససుపు (దెచ్చె రాచగుమ్మడి పు గాదాల, రవలజోతి 

హారతు లొసంగ( గునుకు పూసారసాకి, కట్టపూలేమ కుంకుమబొట్లు దిదై. 214 

తే. అలరు చిక్కు_డుతీవ నీలాంబరాల( జుక్క లుదయించె( జలిగాలి చక్క. వీచె( 

బందిళులు మెడపై ( బూలపాన్సు వేసె నాచరించె గర్భాధాన మలికులపతి. 215 

తే. వన్నెబీర బిడ్డలనె త్తి చన్ను గుడిపెందమిని. బయ(టాకు కొంగులో దాచుకొనుచు 
గర్భభారాల సాంగసంగతుల( దనరి నెలలు నిండిన గుమ్మడి నేలవా?లె. 216 

ఉ. గుమ్మడి పూ (బడంతి పదకూర్మములం బసుపంట( గట్టపూ( 

గొమ్మలు పుప్పొడి౯ా సృగృహకుంజముల కా గనవచ్చువారి ఫా 

లమ్ముల గుంకుమ మ్మిడంగ లక్మీయు శారద పేరటాండ వే 

సమ్ముల. బూలుగోసికొని సల్సిరొగిన్ తులసమ్మపూజలకా, 1. 

కప పట్టుంగుచ్చుల. గన్నులు గుట్టనెసంగు సీతజడల(గొని వదినె తలం 

బెమైను లక్ష్మియు వదినే : కొట్టన్వచ్చు జడయనుచు( గొంచెము నగుచుకా. ౨18 

శే. పూలమోకలంగని యెంతొ జాలినొంది నీరు దోడెదకా బాదుల నీవు దడుప 
వాః యనుచు శారదయొ తాను బావిలోన. జేందవై చె నుత్సాహము చెంగలింప. 219 

ఊఉ, నీరునుజే(ది గోలెమును నింపందొడంగెను శారదాంబ బం 

. గారముచోలె( బెంచుకొన(గావలె( జెట్ల నటంచు, లక్షియు కా 

'బేరును బేరునుకా వరుసబెట్టి జలమ్ముల: బోయసాగె సిం 
గారపు6 గన్నులం దనను గన్గొను లేంగకు మొల్ల తీ(గకున్. - 220 

క. నోళుల విచ్చెడి పతులపోలిక నొక్కాక్క మొగ్గ పలువిప్పెను బూ 

బాలల స్ర్రిశాంతగతులన్ లాలించుచు డోలనూంపె లతికాంగనయున్ 221 
gil 

సీ, కంకణ కింకిణీ క్వాణరుణం కృతుల్ గిరకగానములకు స్వరములల్ర 

మంజుల మంజీర శింజానినాదముల్ జలఘటమ్ముల దా(కి జగడమాడ, 

కాంచీగుణాంచిత సంచల తను మధ్య మసియాడు చేదాిడు ననుకరింప, 

సంసదు త్తుంగకు -చాం హోత్తరీయంబు సవదంబు పాతచిత ము. రచింప, .. 

శే. భృిష్టఘర్మంబు మౌ క్రికవృష్టి గురియ (గ్రాలు బుసలమైందీవియ సోలియాడ -. 
కరయుగము. జంటనాగులై సరసమాడ' జలము (జే(దె సుల్లాసాతిశయము మెజయ.. 222 

వ. అంత లక్ష్మిశారదంగని = 2 
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క, నూఅంకెలెంచులోననె. నీరును జే(దవలె బిందె నింవనువలె సీ 

.. నేరుపు. జూచెదననియెన్ శారద సరెయనుచు నూతజార్చ్బెన్ జే(దన్. 224 

క. మదవతి నెమ్మె(దీవియ సదమద మై సా(గితూ (గ జలముల( దాిడుకా 

వదలుట లాగుట బిందియ నుదకము వంచుటలు కెలియకుండ6గ జే(దున్. 225 

కే, వడివడిగ( జేందు నాపెకేల్బలము నొకట తట్టుకొనలేక యా పారితతా9డు తెగెను 
బొక్కెనయొ నూత(బడె నపుడొక్కమాణె చప్పుడయ్యె గుభిల్లని జలములందు. 228 

క, చేత(గల నిండు బొక్కెన నూతం దెగిపడిన యంతనో వెన్క_కె య 
ట్లా తెజివపడియె, లక్షియు భీతి వదినె మడి సెనంచు బిట్టుగనార్నెన్ = 227 

క. ధ్వని యీ గతి చెవింబడుటయు. దినువారలు తినెడి యట్లదే పరువు వెలికా. 
మును వెనుక లరయకుండన్ జనుదెంచిరి పోతనాది సకల  జనమ్ముల్. లర 

క, తొలుతకా (శ్రీ నాథు(డు విహ్వల చిత్తుండగుచు లక్ష్మీ నడిగెను దల్తీ | _ 

జలముల దిబ్బని శబ్రమ్మొల సెను శారదయె కూల నొకొ నూతయనన్. 229 | 

కే. అంత లక్ష్మీ తా నార్తిమై నతని(గాంచి త త్రఅంబల్కె( జే:ద నూత(బడి వదినె 

బావివె పు 'మొరీగ్గియు వెన్క్సు (బదము జాజి మించిపడెను లేచిన వేళ మంచిదనుచు. . 280 

క, అన విని పోతన గన్గొని యనె (శ్రీనాథుండు నీవ యరయుము చావా! ౫౨... 

'విన(గనె తినువా(డను చేతిని గడుగుకొనకయె వచ్చితినిగాదె వెసన్. 281 

వ. అని శారద నారసి దరిదీసి వెజచుకొనవుగదె యనుచు వీ(పు నిమిరి నా భాగ్యంటు 
మంచిదయ్యె గండము గడచిపోయె నెందులకీ చందంబున దొందరపడెద వాపదలు 

చెప్పివచ్చునే కనుగలిగి మెల(గవలెనన బోతనార్యుం డిట్లనియె. et 

క. తన బిడ్డ నూత (బడెనని వినుతోడనె బావిదరికి 'వెసనుటీకియు రొ 

మ్మును. బా(దుకొనుచు నేడ్చెడి జననికి ( దాంళ్ళుగొని చను విచారమొలయునే 2 288 

క, తల( గొట్టుకొనుచు సుత విలపించెడి తల్లి (గాంచి వృథయం డ్రి తరుల్ 

తలపె ( బడి వచ్చినచో దెలియన్ దమ కప్పుడు కడుపు తీపియననెదో. లికి 

క. అని పోతనమును దాసిరికిని -జెప్ప(డు చకమేని గేల గొనం డే. . 

. గెను భక్తుని మనుప6గ హరి యను పద్యము. జదివి నిజమె యనిపించెం గవికా. 285 

క, ఆ నా(డట నిదురించి నిదానమ్ముగ వేగినంత 6 దా బోతనకో ర 

, (శ్రీనాథుండును దిప్పన6 గానంగా. నేగె నోరుగంటికి ( బే9మ ౯. ౨. 

ఆ. అరిగి నగరుగాంచి భుందందు"విజిగిన శిల్ప ఖండములను' జేరంబోయి Tr 
“కాకతీయ వంళ 'ఫఘనతం.దలంచ్లుచు 6 గంటి నీరువెె(గ వియయగళము.. 287 



262 పోతన చరిత్రము 

కే. కూలిచను కోటతో గుండె కూలిపోవ( జెదరు శిల్పముంగని ధృతి చెదరిపోవ. 
జూడలేమని కనుపాప లోడిపోయి తిరుగు కన్నీటిసుడుల రూపటీమునుంగ, 238 

వ. అంత (శ్రీనాథుండు పోతనంగని శిల్పసౌందర్యముం జూపుచు నిట్లనియె. 289 

ఉ. నీలపురాలదంతములు నీడలు గన్సడమల్బు శిల్పఖం 

డాల( జలత్కలాధునుల న ర్హిలు పకక నేతంపద్మముల్ 

వాలెముగాంచియో వడియవై చిన తుమ్మెద వర్లముల్ కళా 
శాలల గట్టుకొన్నవిటు చె త్యవిరాజిత దేవమూ'రులె, 240 

డ్. (క్రాంగిన సాగగా నినుముగాదిది గటిగ(6 గొట.6 బీటు పెన్ 
య. - ట టె ౧౧ 

మూ6గ శిలల్ పఠించెనిటు మోహనశిల్ప వినోదగీత మీ 

తీ(గలు పూవు లాత (డిటు( దీర్చెడిచో నివి మాూఖెనేమొకో 

మాయగినక ట్ల కో(తగను, మైనపు ( టో(తగ నీలిపూంతగన్. 241 

చ, కలకలలాడు లేనగు మొగమ్ముల జీవము లొల్క నృత్యముల్ 
_ సలిపెడి శిల్పకామినులు జాజెడి చీరల గోర్కులూర న 

వ్వులునగు చెంతకాల మిటు లుందురయారె : యిదెంత వింతయే 

చిలిపిగుణాల శిల్చితమిచే గిలిగింతలవెకై వీరలకా,. 242 

సీ, శిల్ప లోకా శితుల్ జీవకళాస్ఫూ రి సతతముండెద రిట మృతియె లేదొ | 

_ లలితయోషావరూలావణ్య మించుక జాజివో దియ్యెడ జరయలేదొ | 

.గజసింహ సంహతుల్ గలిసియుండిన విందు జాతివె వై రమ్ముల జాడలేదొ | 

తరులతా సిసవనంతతి నె నై గనిగ్యమ్ము తబు(గ దీ జగతిలో, గలఅవె లేదొ ॥ 

తే, శిల్సి యులిదెబ్బతోడ శాసింప(బడిన యీ మహీతల స్వర్గ మహీనకళల = 

జన్మ మృత్యుజరామయ క్షామములను (బ్రహ్మా సృష్టిలో గల్గు లోపముల( దిర్చె. 243 

సీ, ఆంధ్రోన్నతి న్నిల్వుటద్దము లిడి చూపుమోము గనడ వె ల్లు ముద్దుశిలలు , 

దివిము'బై నీ కాకతీయ సత్కీ_ రినా. దనరు నింద్ర సభా 'ప్పకాండవములు, 

తల దాల్ప దగిన దాంధు9ల శిల్పమనిరాల వలచి వచ్చిన పూలు దెలుపు నొకట, 

' కాకతిసామాజ్య కాంత కొడాణము గూర్చెడి నోరలు కోటగోడ ™ 
a ౧౧. 

తే. రాలు స్రీలయి పూలయి రమ్య కావ్యరసము లొల్కించు మధురాకొరాలు గాంగ 

హరిహారాదులు నిశ్చేమలగుచు శిల్చి శిల్పపు న్వలలోపల. జిక్కు_వడిరొ WY] Y | 

క, ఆనుటయు( బోతన (శ్రీనాథునితోనను బావ : యల్లదో కనుగొను మీ 

. వశ్చునెదుట నీలాచల మన ననుపొంద శయించిమించు నందీశ్వరునిన్. = 245 

తే, కదలెడిని మూ(పురంబదో గంగడోలు (వేలు నటుదో(చు( జెవులూ (గు విధమగపడు. 

"పంచ కరిగిన గొమ్ము నాడించదుగద ! ప్రాణమున్న యా(బోతిది (ప్రతిమగాదు. _ . 248 
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ఉ. ఎందును గాంచనండె కనునేమి చివాలున లేచిరాదుగా 

యందెలు గజ్జియల్ గొలుసు లా మెడగంటలు మాలు మో (గగా 

నందముగా( బరుండి నెమరానుచు జీవము గరిక్కు.చున్న దీ 

నందిని గాంచి మర్లుగొని నాకెడిరా యెదయైన ధేనువుల్, 247 

ఉ. నీనలు మే(త ముట్టకయు నిద్దురవోకయు నేల(బకై ని 

"పేల తెనుంగునేల వృషభేశు(డు, బాపురె | యాంధ్ర రాజ్యపుం 

బాలన మ_స్తమించె నిక బాలిడు నాలను జీల్చి మక్క దు 

ష్కాలము దాప్పరించెనని స్వాత్మ( దలంచుచు బండబాఖెనా ? . 248. 

ఉ. ఖండిత పాదపక్షముల, ఖండిత చంచుపుటాంగకాళి హం 

సాండజముల్ .దివమ్మెగసియాడవొ కాక స్వహంతృదౌష్ట్య్రముల్ . 

పండిత శిల్సి మెల్ ప్రతిభ బంచ6గ నాంగెనొ యాంధి హంసముల్ 

బండలునై పయోజలవిభాగ మొనర్చు6గ నేర్చె నెద్దిరా : 249 

తే. పొలపు(గమై తా గొడ్డలి పొట్టంజొచ్చి కులపు(గశైల నన్నింటి గూల్చినట్లు 
హెందవుండె తౌరుక్యునియండ (జేరి జాతి విదోోహచర్యలు సల్పెనిటులు. 250 

తే. నాటి రామపాద రజఃకణంపు శ క్తి దాగనేమొ యీ శల్చిహసాల, నిందు 

బండలై బెండులుగ మల్చ(బడుచుపడుచు లచ్చరల మచ్చులగుచు నాట్యం బొనర్తు) వగ! 

తే. ధరణిపై మానవుడు జీవితంబునెల్ల( బేరు బెద్దజీకమునకే ధారవోయు 
సృష్పికిం. బ9తిసృష్టిని జేయు శిల్పి యూరేే పర జెస్పుకొనంగ నోతులేను. . 252. 

వ, అనుచు శిల్చిని సంపోధించి, గ్. 2683 

ఉ. గండశిలల్ తిగీమూర్తులయి కా9లంగ శిల్చ వినోద వేదముకా | 

బండల6 దొల్చి పాఠమిడు (బ్రహ్మకు పీకు జగత్తులో గుడీ 

గుండములేని దీనదశ గూరెనె ? యూరును బేరు నానవాల్ . 

రెండును జెక్కు నక్షరములే కఅవా బరువా 2 కళానిధీ 1 254 

శే. తావకీన నిర్మిత శిల్ప ధాతిలోన నల పిపీలిక మొదలు బ్రహ్మాదులకును 

దానొసంగిన నీ యశ స్పరుణి యందు నిల్చుటకె యొక్క చేరెండు నేల కబవె?  -255 

ఊఉ. కొ కొండల. ద౦వ్వుకొంచు. నిను గోరుచువచ్చెనొ శిల్చకాంత తా 

నిండిన పేర్మి నామె(గన నీ విటు కొండల ద్శివ్విపోతువో 

రెండిటిలోని మర్మము నెజింగిన దొడ్డ రహస్యవేత్త లీ Te 

“బండల గుండియల్.-గర(గు భాషణల న్నటియించు. సీయులుల్. ౨ ౨56 

మ, తులువల్ కన్నుల నిస్పులద్దికొని తుత్తున్క_ల్బడన్న్మొ తి తినకా. 

'"దలలం గొట్టిన. ది దో(క గ లూడ్సినను. నిద్దాతిిన్ దగోజా. బూడునే 
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నులిదెబ్బల్ దిని బిట్టుగట్టిపడి సీ రమా హాసిపంచమ్ము తా 

నిలిచర్బో యెదురీ (ది కాలజలదిన్ నిర్నిద9 భ(దాకృతిన్. 

తే. వెతకి చిరజీవియైన పర్వతవరునకు( దమిని రసగంగతోడి పాదాలు గడిగి 

_ ధారవోసితి శిల్ప సుతామతల్లి నమరలోక మ్మిచట బొమ్మలగుచు( గాంచ. 

తే. కాలగర్భమ్ము లోపల. గలిసి చనిన చరితములకు జీవమువోయు సత్క_వియును 
సాధుశిల్సియు (గాన నా సత్క్బృతులను తల ధరింతు9 పూజింతురు ధరణి జనులు; 

క. మనమున సంతోషాంబుధు లనుపమగతి( బొంగ6 బోతనార్యు( డిటాడక౯ా 

విని (శ్రీనాథ సుకవి యాతని. గని యిట్లనియె జతురతర భాషణల ౯. 

మ. ఇల భూపాలురె కాదె నత్క_ళల నిక్తేపారం బోషింతు రం 

దులకై వారిని సంస్తుతించుట లెటుల్ దోసంబు లౌనన్న వా 

రల 3 ల స్టిరకీ ర్రికాయముల సంరంక్షింపస మోదింప నీ 

కళలే హేతువు లౌట(గాదె యిటు రక్షంబెతు రుర్వీపతుల్ . 

చ. వనతరు లట్లు సత్కళలు వర్దిల(గావలె(గాని రాజపో 

షణమను కృతి)మాదృతికి సాంతము "స్వేచ్చను వికయించి వా 

. రనునటులాడి యౌ పవని యందలి తొట్ల నెసంగు చెట్లనం 

దనరి జలమ్మువోయని దినాల( గృశించి నశింప ( జెల్లునే 2 

చ. కవికి మహీధవుండు ఘన కర్చురరాంకవ రత్నరాసులకా 

_ మివుల నొసంగు రాజున కమేయ ధనావళి రత్నగర్భతా 
నవిరత మిచ్చునట్టియెడ నవ్వసుధం దగ(గొల్పు టొప్పదే 

_స్తవగతి రాజులం గొలిచి దై న్యమహోదధి మిగ్గ నేటికికా ? 

చ. /.. స్వవళ సువృ త్తి సేద్యమును సల్పుచు మేదిని గొల్బుటొప్పు భూ. 

. ధవులను గొల్ఫ్బుజుంకొ సుఖద: మ్మయిన౯ా బరదాస్యబద్ధ పా 

శవికని హీనవృ త్తియగు స్వాతిశయమ్మును జంపు నద్ది స 

.త్యవులు నిరంకుళుల్ కళల దాస్య సుఖమ్ముల కమ్మ జూతురే 2 

తే. రాజు హృదయమ్మునం దనురాగ మెదుగ( బెంపు చేయు గోపించిన( జంపి వేయు 

నివ్వసుంధర పెంచుట లెజు (గు (గాని చంపు టెజు(గదు తను గొల్చు సాధుజనుల. 

క. అని యిరువు రిటులు శిల్పమ్మును గని వినుతిం బొనర్చి మురిపెముతో( ది 

స్వే ప్పన వసతికి ( జని యతనిం. గని జోతలొనర్చి కుశలగతు లారయుటత్. 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

క. ఆత(డు వెస నెదురుగ( జని చేతులు జోడించి యురము(జేర్చి మహాసం _.. 

ప్రీతిని శ్రీ నాథుని గని చేతమ్మానందపూర్ణ సి సింధువు లీందకాం 267 
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క. ఎన్నాళుల కెన్నాళులకి న్నిలయపు( దో9వ దొరకె నేదుందును నా 

పున్నెమ్ముల కలిమిని మిము. గన్నుల: గాంచంగ నోచ. గలిగితి ననుచున్, 268 

క. లో నరిగి యర్హ్యపాద్యసు పాసీయోదకము. గొనుచు( బరతెంచె నొగిన్ 
(శ్రీనాథుం డదిగని బావా! నీకీ శ్రమయె యనుచు భ క్యనుర కిన్. 269 

ఆ. తిప్పనార్యు. డెలమి(చెచ్చు నీటింగొని కాలు సేతు నొకట. గడిగికొనుచు 

నాచమన మొనర్చి యరు(గుపై( బజచిన కొ9ందివాసి లోన( గూరుచుండె, 270 

క. కలయక కలయక కలసిన కలయికతో నతి ప్ర) మోదకరహాసర్సురిన్ 
గలహంసలు చెలరె(గి సకలలోకము మజచి తమిని గలహించె లలిన్, = 2 

తే. అచటినుండి పోతనలోని కరిగి యల్ల తల్లివలెంజూచు వదినెతో( దనయు లగ్న 
విషయ మెల్ల వాకొని దాన వివిధములగు మున్నుబజతెంచు సిలుగుల ముచ్చటించె. 272 

క, ఆ మాటలు నీ మాటలు మా మీ కుశలమ్ములాది మాటాడుచును కా 

సామీప్యములోనే గల శ్రీమ ల్లన పెండ్లి గూర్చి చెప్పె సకలముకా, 273 

ఉ, ఆ యదనుం గనుంగొని మహాకవి తిప్పనతో నిటాడె మీ 
రే యెతి(గింపు( డిప్పుడొనరించుట లేవియొ, పెండ్లి కౌర్యము కా 
జేయుటలెట్లొ, నా కిపుడు చేతను లేదొక గవ్వయంచు వా 
పోయెను మీదు సోదరుండు పోలునె మేనరికమ్ము వీడుటల్. 274 

శే. నీదువాంఛ యనుజునితో నెబిపశేతుననుచు మీరలు నేడు నా కభయమిడిన 
_ నమృత మ స్తనియందు మీ యాలయమున నటుల(గామి సీరానక యరుగువా(డ, 275 

క, అని డగ్గుత్తిక గదురం గనులన్ నీర్నిండ( బంణతిగావించుచు నా . 

యనుంగుం బిడ్డకు, నియ్యె ;డ జనకులు మీ రేను మనియు జనియు నొకటియే. 276 

వ. అనుటయు మ్ యాజ్ఞ తలధరింతు నాజ్ఞయిండని తిప్పనవల్క_ (శ్రీనాథుడిట్లను, 

గీ. సింగభూపాలు(డే కృతినిం గొనంగందలంి నను( బం'పెనన వాని తలనుదన్ను 

విజయనగరసా మాజ్య భూవిభు(డుకాంక్ష నడిగె కృతి మన భాగ్య మేమనగలనింక. 277 

మ. అల కర్ణాటక రాజశేఖరుడు తానై. పంపె నీ బారిహ్మణు ౯ 

విలిఖించేన్ దగ బతి9ికన్ గృతికినై వేడ్కోలు గావించె నం 

దులకై సీ యనుజుండె యాయకొనండెంతో చెప్పితిన్ నేను ముం | 
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భా (శ్రీనాథుం డిటువల్కు. థాషణములన్ స్వీయాంతరంగమ్ము సుం 

స తె నన్ నిల్వ(గ నోపమిన్ గర(గి నీరై పోవ. గన్హో 9౨వలం 

దానా తిప్పన తత్క_ వందు? గని ప్రోద్యద్భ కి భావమ్మునన్ 

a 3 డాం నే స్ కార్యము నెగ్గంజతు ననుజు న్నేర ఎంద విస్పించద ౯, 

. నాదు మాటపె.న నమ్మకం వెలయుచో ఖేదసడకు(డంచు కేలుబట్టి 

స్నానమునకు లేసి షడ్రసమృషాన్న కలితు(జేసి సెజ నొలయ జేసె, 
జం జ 

. (ప్రస్తానపు టలసట సనస్వస్థాత్మం డగుచు( జారుశయ్వోపరి భూ 

+ పాసానకవియు నిదాగివసంగనె( దిపస్పన యిటువల్కె. ననుజుతో,. నన అదా అస్టి 

. ఎన్న వయస్సులోన నొక యించుక చిన్నవెయయ్యు జ్ఞానమం 

 దన్నల కన్నవీవనుచు నాత్మ నెజుంగుదు నొక్కనాండు నే 
నన్నది కాదటంచు నెదురాడవు గీచిన గీటు దా(ట(టో 

. వన్న సతంబు నాయెడల నటుల యుందువటంగు నెంచెదకా, 
చి 

. వరమకి । నిన్నుగాంచి. బుధవర్లము సన్నుతి సేయ నాత్మలో 
a 

మురియుదు మాదు వంగడము మొత్తము ధన్యతగాంచె నిన్నుబోల్ 
చిణుతనుగాంచి పెంచి చిరజీవిగవెల్లి యళశమ్ము గాంచు మే 

"' కరణిని నాదుపల్కు వృథగాదని యెంచి వచింతునియ్యెడ కా, 

. ఒడళలే వేజు మానసమకలు యన(గ రామ సొమితు) లెంతయు( బేంమమనిరి: 
రామ పదభక్తు( డెప్పు డగ్రజుని మాట దా(టువా(డుగా(డనుట తథ్యమ్ముగాదె. 

. వీరము కొంచెమున్న ధరణింబురదం టొనరించి యంటగా( 

జేరు వికుద్దు మెలవడ(బేయును వెల్లువగా స్రవించు వాః 
పూరములెల్ల మైలలను బోనడచున్ గన నల్ఫ విద్యతో 

పూరుమ( డాశ్చితుంజెఖిచు( బూర్లకశళానిధి మన్ను నెల్లరకా, 

. కుద్దబుద్ది గల్లు సుమతి విజ్ఞానము లల్బ మయ్య బ౦ిజకు హాని నిడవు 

పూకనై సె "కతముల బొల్బారు. చెలమ సీ రల్పమయ్యు( దాగ ననువుపడును. 

. పూర్ణవిద్వాంసు (డవు శుద్దబుద్ది నొప్పు నింగితజ్ఞు(డవగు నీకు నేను జెప్ప 

దగిన దేమియులేదు విద్యానిధియయి పూజ్యూ(డగు భావుకుని వాంఛ పూ రి యగుత. 

పోతన చరితము. 
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అష్ట నూశ్వానము: 267 

తే. ఇదియె భగవదళీష్టమో యేమొ లేమినిట్టి కి షపరిసితు లేలవచ్చు 
డు ౧౧బ డు 

స్వ(ప్రయత్నమ్ముల “క తీతనమయమందు వాని యిచ్చయే యనుకొనవలెను గాదె. 291 

ఆ. ఘనుల జీవనములు కష్టమయమ్మాట వ వారి శీలములకు వన్నెయిడును 

జాతి మణులకెల్ల సానల యెరపిడుల్ నృపుల శిరము కెక్కు. నెపముతోనె 292 

శే, కావునన్ నీవు చింతీంసగావలనదు మాన్యు(డగు రాము(డుండ సమర్థ, డత (డు, 

ఏది యెట్లుగావలయునో యెజు(గు భక్త రక్షకు( డనారతము సత్యపక్షపాతి. 293 

చ, అనుటయు నన్నమాట కెదురాడ(గ నోడుచు( బోతరాజు తా 

ననుసమభ కి స్వీయరచితామల భాగవత ప్రబంధము కా 

దన ిరమందు (దాల్చి మును దారినిబట్ల(గ, ఛాతు? లెల్లరు౯ా 

ఘనతర దివ్యదీధితుల( గా౨లు కళానిధి నంటు కారలై _ ఎ వరి| 

కొ. వెనువెంట బయలుచేరన్ గనుగొనలకళా సీరు నిండ6 గరుణాసింధో |! 

యినకులతిలకా | యజ్ఞా(డ ( గనుపావన్ రెప్పవోలె( గావుమటన్నకా. 295 

శా. శ్రీనాథుండును పోతనార్యు గనుచున్ స్మేరాననుండై కవీం 
_ దా్రనీయాత్మజు పెండ్లి కార్యమది. రెన్నాళ్ళిం కశేషించె 
కల్యాణానంతర మేగవచ్చునని, సొలంకార కన్యా ప9దానా 

నుష్టాన విధింబొనర్చె సుముహూర్తావా ప్తి యేపారుటల్.. 296 

వ. అనంతరంబ, * : : eT 

శా. తానా పోతన సాగిపోవుటకు ముజా దాదాత్మ్యయోగస్థితిన్ 
ధ్యానించె౯ హరి నన్న పాదములచెంత కా శీర్ణముకా వంచి మే 

'లౌనీ యిష్టము పూర్తి యౌననుచు దివ్యాశీస్సులం గాంచెందా 

శ్రీనాథుం 'డెదవొంగ నా జతనముల్ సిద్ధించెనంచున్ దమిజా, _ లిలీరి 

వ, ఈ అంత శ్రీనాథుండు. పోతనం గని. ౨. . 299 

క. నీ యనుమతి నృపు( డెజి(గిన( బాయక వాహనములంపు బాంహ్మణు నట కి 

ప్టేయనుపు మనియె( గవిరాజీ యధమున కెవియు నేల యేగుదు ననియెకా. 300 

ఉ. నీటగు దర్శన మ్మ్మసగి నిర్మల భాగవతానువాదముకా ః 

' చేట తెనుంగు సేసి సుకృతీ ! కృతి నాకు నొసంగుమన్న సీ 
మాటనుదా(టి నే నరకమార్గము 6 దిట్టితి నిస్పుడెంతయున్ = ms 

దా(ట(గరాని దగర్రిజా(డు తానిడు. నానతియంచు రాఘవా | on | . . 301 

ఆ సీకు కృతి నొసంగు నిస్తులభాగ్భోమ్ము దురీతనుతికి నాకు: డొరకునెట్లు ? | 

- ఆకుపసరు లాను నధమ కీటమునకు సుమమరందపాన సుఖ మొదవునె ని శ09 



రొ 

.న్మూలక కెసరీంద్ర గుభ నూ షణదీ_ప్త అ. నరేంద్ర చంద్రమా 1 వే. 

. ఏగుట కెంతమాత9 మెద నిచ్చయె లేదదియేమొ పాదముల్ .. 

_ సాగుచునుండె వెన్కెవరొ..సత్వర మేగు మటుంచు నెట్టుచుకా?. 
i 
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ది౦కరణ శుద్దిగా నొస(గితికా హరి కీ కృతి నేలవచ్చె దా 
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హరిహర చె చె త్యగోపుర వరపాకార ః వితతి యంబారి యాకృతుల(బూన 

. నముచిసూదను. డె డె రావణమ్ము నెక్కి జగడమొనరింప, శివుని ( గేళవుని. గూడ ( 
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. శ్రీమహితరూపశీలా ! కామిత ఫలదానలోల | కాంచనచేలా: = 

రామా! తిరిభువనపాలా | భూమితనూజానుకూల ; పుణ్యవిశాలా ఫి 

॥ (్రీరఘురామచందం : సువి, -శిష్ణప్రతావ జితామరేంద్ర 1 శృం 

గార కళావిలాన బల కల్పితమారకు మారకేంది : వి 

సారిత కీ ర్తిసాందగి 1 మదదర్చిత: రాక్షనహాస్టి "మ, స్తకో - 

పోతన చరితము. 
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(సగ్వి ణీ 

_ శేముషీవెభవ, (శ్రీ లసత్సా9భవా | 

భూమిజానాయకా !, ముక్తి సంధాయకా! 

కామితార్లపిదా 1 కాండ విద్యాహిదా ! 
@ 

హీ9, మహీ, శ్రీయుతా : ఏకపత్నీవ౦)ా. 811 

గద్యము 

శ్రీ మద్భరద్వాజగో త్ర పవి(త్రాప స్తంబసూత9, పిథిత సూరిజనమిత్ర, బక్క య్యశా ప్రిపు[త్ర 

వాగేశ్వరీ సమాసాదిత, వె దేహీవర నివేదిత సరసకవితావిలాస, సహజ 

పాండిత్యభాస, వరకవి విధేయ, “వరదార్య నామధేయ పిణీతం 

బైన పోతన చరితమను మహాప్రబంధమ్మునందు 

అప్షమా శ్వాసము, 

€ 





@® రఘుకుల నాథా! విబు, 

ధారాధిత పాదపద్మ : యవ్యయ స సద్మా 1 క 

ధీరోదాత్త మనీషా ! సూరాన్వయ 

భూష దివ్య సుందర వేషా | - .. కే 

గ అవనినాధ భాగవత. కృత్యాక 9౨మణము ధన్య పోతన తీర్చయా శ్రా గమనము. 

యు _క్రరీతి శిధిలిత కావ్యోద్దరణము ఆలకింసవె రామ! 'పూజ్యాత్మనామ : ల్లీ 

తే. ఇది హిడింబాసుర క్షేత౦ిమిందు తొల్లి దనుజసుందరి తమి వాయతనయు, గూడి. YF 

ధరణి “ స్తీరా&తాసం నక రవ్య” మనంగ( గాలు గణకూట శాస్త్రమున్ గల్లజేసె సె. లీ 

తే. దనుజ కాంతాలలామ సౌందర్యగరిమ మానవాధిపు వలపించె మనుజళ కి 

 సంపదనుగాంచి" రక్కసి చకతయయ్యెం బికృతిగతి తలకి9ందులై ఫరంగె నిచట... 4 

ఉ. ఆంబర చుంబి శై లశిఖరావళి( దొండము లెత్తి దిక్క-రీం 

ద9౦బులు మందగొన్నటులు ధాతిని వెల్లెడి సే నగేం[ద స సృ 

షంబున మందిరద్వితయ సౌష్టవముల్ శివకేశ వైకమ . 

త్యంబును మెట్టుతిర్థ' విజయంబునుజాటు ననారతంబునుకా. . వ. ర్ 



979 పోతన చ 

ఊఉ. బానల పెన బానలను బాగుగ. బేర్చిన జంట దొంతులై 

కాన(గనౌ మహోశిలలు గట్టిన యీ శిఖరాల రెంట( దా 

సీ నగరాజు కేలుగవ నెత్తుచు( బాంధథుల( బిల్చి జానకీ 

జానిని శళూలపాణిీని స్వచక్షువులం గని పోర యిందనున్. 

క. శివనారాయణ మంతోదృవ మగు (శ్రీరామనామ పదకమలయుగా 

సవ మధురిమ వివరణమన( జివరల( (వేల్ తేనెపెరలు శిఖరద్వయిపై. 

మ. తనకై యంబుధి(గట్టి రావణ వధా ధ్యాయమ్ములో భక్తి మె 

దనువుల్ పా9ణము లడ్డువెట్టి నిజబంధమ్మున్ విడంగొట్టు సీ 

ఘన శాఖభామృగ బుక్ష పక్షితతి కె 3 ౦కర్యమ్ము గావింపవ 

చ్చిన సీత్రా కరుణాంతరంగము లదో సీతాఫలాల్ చెట్లపై పై, 

చరితము 

8 

తే. పేమ తనువెల్ల ( గనులు గావించుకొనుచు(గాంచు నవిగొ ! మందస్మితకాంతు లొల్క_. 

జల్ల శాఖాకరాలతో మెల్ల మెల్ల వచ్చు నతిథుల కాహ్వాన మిచ్చునెపుడు. 

సీ, రామకుండ మ్మిది రహిమీఅ6 గరవీర తరుసుమమ్ముల కీ(త గజపు నెపుడు 

బీడికుండమిది యసితవర్షవాః పూర్ణశోభల నీలాల సొంపులీను 

పాలకుండ మ్మిది బహునీరముల క్షీర మాధుర్య రుచిరసంపదల (6 బొదలు 

గిన్నెకుండ మ్మిది చిన్నది లాంగలీ సుమధుర ఫలతిర్హ సుధల నొల్కు 

తే, అల్లిపూచీటి చుక్కల యొల్లెగట్టి నాయువల ముసుంగుల మోము దాచుకొనుచు 

జలదకన్య లీ సరసుల స్వాంతమందు సంచరింతు?) జీవనము లర్చించియెపుడు, 

శే. హరియె రాము.డుగా నది యవనిగా(గ నద్ది స స స_ప్పక వా9తినిధ్యమ్ము బూనె 

స్తకుండమ్ము లిందు మజ్జనమొనర్ప స స్త జన్మారితాఘముల్ సమయునెందు. 

తే. ఇందు తృణ కొష్టజలవృద్ది కందమూల ఫలసమృద్ధి నీ వరిధాన్యకుల వివృద్ధి 

కందరాలయ సంసిద్దిగల్లు కతన నిరత మునియోగి గణత పోనిలయ మిద్ది. 

ర్, ఒక్కటి రెండు దినమ్ములు నిక్క మ్మీ కేతమందు నివసించుట లీ 

ముక్కంటిని (శ్రి శ్రీ రాముని( జక్క (గ సేవించి పిదప6 జన(దగు నార్యా | 

క. మును మీ రెగు(డు వెనుకం జనుదెంచెద నే నటంచు జనపతి తా నం 

పిన బాడబు మునుబంచెను దన శిష్యగణమ్మునరసి తగ నిటులాడెకా. 

క, కను(డదొ మన పెన్నిధిరాముని సన్నిధి దాపునంటి ముక్కంటియు నా 

వనచరపతి దనరెన్ నతి. దనగతి దాశరథి యడుగు. దామరలనుచు౯ 

క. హనుమకు మును నభివాదన మొనరుపవలె ననుచు మొంక్కులొనరించి పద 
_క్షీణగతి ముమ్మారులుజని కనె నినకులమణిని చై త్యగర్భ గృహమునన్. 
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మ, కని సాష్టాంగ నమస్కృృతుల్ మనసుతో గావించి సేవించి యా 
ర్రిని సీ దాశరథే ! దయాజలనిధే ! దినుండహీనుండ. బా 

పిన నన్నెట్లు క్షమింతువో యనుచు _స్పంభీభూతచై తన్య వ 
_ర్తనుండై లెంపలువైచుకొంచు నతు(డై పాగిర్డించె నా మీదట కా. 

. హరు నదిిజాతసు మనోహరు నఘహరు మృత్యుహరు మహావిషహరునిన్' 

_ స్మరహరునిం బురహరు(గని కరముల జోడించి భ_క్తిగాంచి యి"టుంచున్, 

em 

em 

శే, 

. అమృతంబు గరళంబు సమదృష్టి 6 గై కొంచు. దలయందు గళమందు( దాల్చినావు 

నిప్పుల నప్పుల నొప్పిదమ్మగురీతి సెగకంట సిగయింట( జేర్చినావు 

యోషలంబెను సర్పభూషలకా వేషమందంగ సంగతినుంచి యలరినావు 

భూతినిన్ రజతవిభూతి నొంటను నింటబొట్టుగా ( బట్టుగా ( బెట్టినొవు 

. పూలలో రాలలో నుండ(జాలినావు సురల నసురుల6 గరుణతో( జూచినావు 

తాపసులవోలె ననుబోలు పాపిజనుల( [జోతువని వచ్చినా(డ శంభో । శివ । భవ! 

. మునుదాసుల యఘతతి విషమునువలె దిగమింగి సుకృతపున్ లవమును గొ 
త్తనెలంబలె నౌదలనిడి తన కొమరుని లీల నేలుదై వము నెంతున్. 

అని తన శిష్యులం గాంచి, 

. హరు(డీత(డు హరి యాత(డు హరిహరులను నొకటిగాగ నళికికనకా స 

దురువయ్యెను దిక్కున కవివరు( డ దై పతామృతమ్ము వసుధను బంచకా. 

. కన మతములు పెక్కు గమ్యమింత కొకండె భాషలెన్నియైన భావమొకంె 
పర్వతమున శకేగు పథములు వేరేని నగంమందు(జేర్ప నన్ని యొకపె, 

. అని యా నిశి యచ్చటనే కను మలిపెను వేగుటయును గాల్యకి9యల కా 
బొనరుప స్నానార్థము వెలిజనుదెంచెను ఛాత్ర) నివహసంయుతు( డగుచుకా, 

. గుట్లపెన( గల్లు గుండు గుండున కెల్ల గంతులిడుచు శిష్యగణము వెడలె 

క్షితిని బిహ్మచారి శతమర్కటములకు సము( డటన్నమాట సార్థపడ (గ, 

- సరి యొకే పత్రానసాపడ నగునని పాలాశపర్హ సంపదకు మురిసి 

ఫలియించె నదె తరూసరియంచు నూరించు శీతాఫలపా ప్రి శిరము నూ ఢి 

కననయ్యె( బొట్టికాకరకాయలని తెంచి శాకషడుచులెంచి చంక గొట్టి 

కడ్డీల(బోలు చక్కని పుల్లలని తుంచి దంతకాష్టావా ప్రి గంతు వేసి 

పుట్ట తేనియంగని నాల్క లొట్ట వేయ నమిలిప్పరింగాంచి కన్ను లింతలుగ విస. 

కలువపూల్తోసి సంతోష వె మొలికీయాడ నున్చి చెలరేంగి బాలకు లుక్సహింతుు. 
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. అదుగొ ! కో (తులమూ.కలవె మట్టియూడలం దలకి9ందు వే9లునం చలరు నొక(డు 

కడుపునం బసికందు కజచియున్నం దూ (కు (బడు నద్దిరాయని పలుు_నొక (డు 
అలో ఇగ అప య అర మర్లు అల్ గ _ ఎక్కుళశాఖనె పట్టి తొక్కి నాలుగు కాళ్ళ సూ(పుచున్నది యని చూపునొక (డు 

గుండుపై నెమ్మది గూర్చొని మైగోకికొని నోట నెదొ కొట్టుకొను నటంచు 

పైనదూ (కి వచ్చిపడినట్లు జడిపించు( గనులు పండ్లుతెబిచి కనుననొకండు. 

, వస్త్ర వితతి తెల్లవడునట్టు లుతుకుచు( జెట్టుకొ మల కార (గటివచ్చి 
ఈ 

కొమ్మనుండి నీట ( గుప్పించి దూంకుచు. గుండమదర సీ(త గొటుచుందు?. 
(ఆక 

- శక్తియు నుత్సాహము గురుభ క్రియు స్వేచ్భావిలాస భంగిమలెల్లన్ 
ర క్తిని రూపొందిన యటు వ్య క్తంబగు నచటి డింభవర్గ్షములోనన్. 

* స్నానములాడి భక్తి మెయి సంధ్యలు వారిచి సత౦ప్పస్పముల్ 
తేనియలూరు పండ్లు కొనితెచ్చిన కొ9ిందులసీదళమ్ములు కా 
ధ్యాన నిమగ్ను (దై గుడిని దాశరథిన్ మనసారో(గాంచు దీ 

&్షొనిధి పోతరాజగురు నన్నిధినుంచి వచించి రీ గతిన్ 

. ఫలపుష్పంబులు తులసీదళములు (శ్రీ రాఘవార్చితముగా( గను నీ 

. రాత రువ్వి, చూడరా! గుట్టు గుబ్బని పొమలు చెవులు నిక్క (బొంగి వంగి 

కెలనంగల యర్చకు కరముల నిడ(గావలెనె సుకవి భూషణ ! యనుటల్. 

- అర్చకుండె - వెలికి నరుదెంచి యూరు పేరరసి పోతరాజు చరిత మెల్ల 
శిష్యగణము లెలమి( జెప్పుచుండన్ విని కరము మోడ్చి భక్తి గౌరవించి, 

. మీరలు పోతనార్యులె య మేయగుణాఢ్య ! రఘూ _తముండు. దా 

గోరిన యంత భాగవతకోశము తెన్లు నొనర్చి సత్క్బతికా. 
గూరిచినారలంచు గుణకోవిదు లెల్లరు నూరనూర నో 
రూర(గ (జెప్ప విందును మహోదయ | ధన్యము నాదు'జన్మమున్. 

. మా రఘురామదేవునకు మామలు (శ్రీ జనకాంశతోడ నీ. 
_ ధారుణి జన్మ మొందితిరి తా మిది యెంతయు నిక్కమెందుమీ 

పేరును విందు ముందు కనువిందగు దర్శసమబ్బె నేండు బం 
గారము మాకు మా యతిధిగా నిట (6 దాము వసింప(గోరెదన్,. 

. అనుచు. బొంద్దుగలుగ, నర్చన మొనరించి బహువిధాతిరుచ్య పక్వభోగ 
ములను రాఘవునకు ముందు నివేదించి విందొనర్చె సుకవివిభున కెలమి.. 

217 

28 

29 

80 

dl 

82 

88 

84 

క్ 

. హరికి నంజలి ఘటియించి యర్చకు(డిడు శ్రీశ తీర్ణపరిసాదముల్. స్వీకరించి 
భక్తి ఆ శిష్యగణమ్ములు బజచి నినట్టి శయ్య మైవ్రాల్చి సుంత విశా9ంతిగొనుచు. వ, 
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చ. కలకల నవ్వుచున్నటులు కన్నులలోన దయారసాపగల్ 

జలజల బాజుచున్నటులు చక్కని మోమొక మాటయంచెదో 

వలుక (గ బోవుచున్నటులు భక్తుల నొద్దకు సుప0సన్నత కా . 

బిలుచుచు నున్నయట్టు లగుపించెడి శ్రీరముమూ రి గాంచుచుకా. త్రి? 

శా, జీవ మొ్మొుల్కైడి తావకీనప98ిమ కా సేవించి లోనించు నా 

భావాక్షీద్యయి వేరెదిక్కు మరలింసం జాలరా యేలరా 

దేవా! నా మొర లాలకించియును ని|దింసం దలంపేలరా ? 

లేవా యీ శిలలోన నుండియును రాలేవా పిభావాన్వితా | 88 

చ. పుడమి జనమ్ము కాన్యవధువుకా హరి కిచ్చె నితండటంచు నన్ 

నుడివెడివారి కీ స్థితిని నోరిడి యేగతి( జెప్పువాండ నే 

నుడివిన మాట దప్పిన జనుం డనిపించితి పీనినంచు నా 

నడకను గూర్చి నీ విటులు నవ్వుచునున్నటుదోంయ రాఘవా : 89 

ఉ. నమ్మినవాని నిట్లు చెడనాడి మహా హసియించుచుంటి వీ 

కొమ్మను గోరి చేసికొని కూళల పాలొనరించె నూరు పే 

రమ్ముడువోయెనే యరరె ! యాలిని నేల(గ(జాలనట్టివా 

డిమ్మపా రాము(డంచు నిహిహీ : యని నిన్లని నవ్వరే జనుల్. 40 

క. ఆనాండు జానకీసతి దానవపతి బంధనమున( దగులుకొనె నయో | " 

యీనా.డు భాగవతనతి మానవపతి చేత( జిక్కి మసలునొ యేమో | 41 

క, నిన్నుం గట్టుకొ నిన యే పున్నెపు టిల్లాలు సుఖమువొందె రఘముసతిఇా 

గన్నె త్తి చూడ గుండియ లున్న వె యెవ్వనికినై న నో రఘువీరా | కీ 

తే, హృదయవాసన లీనుచు నెనంగు మొగలిపూలకై జీవనము ధారవోయుచుంటి 

కాని తోడ్తోడనే కంటకముల( గూడ ( బెంచుచున్నాండననుచు భావించనై తి, 48 

తే. అనుచు శ్రీరాము నిటువలె నాత్మ(దల(చి స్వీయమానసా వేదన జెప్పికొనుచు 
నుండ6 గనుల మీ(ది కదేమొ యొకవిధమగు మత్తు జనుదెంచె హృదయా ర్థ్తి రి మజప్పదచ్తై, 

ఆ. గాఢనిద9 గాదు కాదు జాగ9రవస్థ చెట ట్ల గాడ్చురొదలు చెవి(బడెడిని 

దనువు గల్లి లేని తన్మయావస్థతా నావరించె నేదొయతని శపుడు. కీస్ 

ఆ. భాగవతము శీర్షభాగమం డిడి తాన యేగుచున్న యట్టు లెదకు( దోంచె . 
గగన, సాగరములు గర్జానినాదాల హుంకరించె. గవికి జంకొదవంగ కీ 

టి, అప్పుడె యాంగిపోయె. బద మంబరసీమను గాంచు నంతలో.. 

దెప్పలుగా(గ నబ్బములు ధివ్యగతిజా విహరించె వానిలో 
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బిప్పిలుచుండె( బాదరససింధువు వెండి కరంగి పాజె నా( 

గుప్పలుగా(గ నొక్క_పరి కోటి వెలుంగులు బిమ్మె( జంచలల్ . 47 

. అట్టి వెలుంగు జాడ నొక హాటక రత్న విమానకొంతి గ 

న్స శైను దాన సీణ( గొని భామిని కోమల రూపరేఖలం 

గట్టిన పట్టుపుట్ట మలక ల్ మలకల్ గొని గాలి. డేలుచున్ 
లట టె | 

జుటిన మేఘపం కులకు( జుటరిక మొొన(గూర్చ నేర్చుమె. 4 
(a) అవి లు (cn 

. ముట్టిన మాసిపోవు నవ మోహనరూసము( గొంచు( గన్నులకా 

గై విమానయాన మిటు కాంచుచునుండ(గ. బిక్క న్ నొక్కే 

-పెటున నేల వా9లె నది వీడి కఠోర కుఠార ధారలకా 
ఠా 

గొట్టిన కొమ్మవోలె సతి కూలిపడెన్ దన చెంత వంత మె. 49 

. పుట్టి మునింగిపోయినటు మోమున. గొంగిడి యెడ గన్నులం 

బెట్టిన కాటుకత్ చెదరి నిగగుబుగ్గల సీలికొలువల్ 

గటి (గ గన్ను లెజవడ( గంపము నొండెడి గాత్రవలితో 
(wn) జవ (aa) 

“నిట్టి తలంపె లక్ష్మియును నేనును నొక్కటిగాడె నీ” కనెన్, 0 

. వెట్టికిం గాంచినావె నను వేనకు వేర్ గొని కన్నకూంతురున్ 
బొట్టకులేక యమ్ముకొన(టోలునె 'బాలిళు (డొ నృపాధమున్ 

ముట్టనటంచువల్కెె గుణము క్ర నుమౌ క్తికపాళి( బోలి చ 

| న్మాటల న|శువరములు నెటన జాజంగ గదదోకు లన్. గ్! 
(a) వి ల MN శాలి 

gm 

అనునంతం బెనువంతం బొగులుచున్న యవిదిత నిజవృ తాంత యగు న న్నెలంత 

నవలోకించి కవికుల తిలకుండు, ర్ి 

, రతివో విశ్వకళా భారతివో శ్రీ) సతివొ లేక రాజముఫీ ! పా 

ర్వతివో సీకే నిడు నవమతి యేదొ యెజుంగ(బల్కు మా దయ ననుటల్. గతి 

. అరయయగా నేను విద్యా స్వరూపిణిని (బోద్యదృంహ్మవిద్య నా యాత్మ యెందు. 

విబుధ శిరోధార్య విజ్ఞానశా స్ర్రముల్ జ్ఞానేంద్రియములయి: శాలు నాకు 

విశ్వ నిర్వాహక వృత్తి విద్యల వెల్ల (6 గ ర్మేంద్రియములనంగా. బరంగు . 

కవిత గానము చిత్రకళ నాట్య లాన్యముల్ నాణ్యమౌ నా కరణత 9యములు 

. సుకవి చతురాననములు మామక గృహములు నవరసాభోగరసికమానస సరసుల 

నాడెదను మనీషా రాజహంసి నెక్కి. కై త కెగ్గొనర్చుట లెదం గలంయటగును.. 54 

. నరవతుల పేరి రావణాసురల కీవు నన్ను తెగనమ్మ (జూచుట న్యాయమగునె ? - 
హరికిడందగు హవిని గుర్కురమున కిడ(దగునెయని తిరోహితయయ్యె( దరుణి యంత, 

స్త 
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టి, తెలివివచ్చి దిశలు తిలకించి యేమియు( గానరామి బాష్పకలిత నేతు9( 

డగుచు నహహ 1 ధన్యమయ్యె నా పుట్టువు తావకీన మహిత దర్శనమున. 

ఏ్రణీ | సదృళాపాంగ శ్రేంబ్రీ ; ముఖకమల సంపరీవృత మధులిడ్ 

వేణీ! వాణీ ! వీణా పాణీ: “తుభ్యన్నమోస్తు” పద్మజురాణీ | 

వలవల కంట నీర్వడిపి వందురుచున్న భవత్స రూపముకా 

దల(చిన నాదు మానసము తల్రడిలు౯ా కధ కొలుబిడ్డలుకా 

మలమల మాడి చచ్చినను మంచిది కాని భవత్పవిత౦ని 

స్తుల నిరవద్యరూపమును దుచ్చుల కమ్మను నమ్ము భారతీ | 

. కాటుక కంటినీరు చనుగట్టుపయిం బడ నేల యేడ్చెదో 

_ క్రైటభదై త్యమర్గనుని గాదిలికోడల ! యో మదంబ ! యో 

en 

హాటక గర్ఫురాణి ! నిను నా6 కటికిం గొనిపోయి యల్ల క్రై 

రాట కిరాట కీచకుల కమ్మ? ది9ళుదిగ నమ్ము భారతీ 1. 
ణు ధి. 

. కాటుకం గడుగు నీ కన్నీటియరులు, నా యజ్ఞాన మాలిన్య మపహరించె 
పయ్యంట నింకు సీ బాపష్పవీచికల నాయా శార్హవం బెల్ల నాశమయ్యె 

ఆర్రిమై కురియు నా యశకు9వర్షముల నా సంసార దావాగ్ని సమసిపోయె 

తత బాస్పధారలో( దడిసిన చనుగట్టు మాతృ వాత్సల్యమ్ము మదిని నింపె 

. తలపయిన్ నాదు భాగవతము నిడుకొని తప్పక పిమాణము నొనర్చి చెప్పుచుంటి 

హరి హరులు వచ్చి చెప్పిన నంబ 1! యింక నిన్ను కర్తాట కీచక నీచుల కిడ. 

. సరియె హిరజ్యగర్చు దొరసానికి నీ కెపరేని భారతీ | 

సిరికిని 'కై టభారియగు శ్రీహరికిన్ గరిమకా స్నుషోరుసుం 
దరివయి విశ్వకావ్యరచనాచణు సన్ముఖపద్మమందిరేం 

_దిరవగు నీదు మానసము నీచత నేంచినవా(డ మూఢు (డన్. 

ఈ క్షణమందె నీకు కృతినీయనటంచును లేఖ కన్నడా 

ధ్యక్షున కంచువాండ నిది యారసి నాకు నృపాలమౌళి యే 
శిక్ష నొసంగినన్ సరియె శీర్షము వంచి సహించుకొందు న£౯ా 

రక్షణ సేయ దిక్కు రఘురాముండు. లే(డెటొ చూడ నెంచితిన్. 

. అని తన ఛాతున కొక లేఖను (వాసి యొసంగె నరిగి కర్ణాటపతిన్ 

గని యొసంగుమంచు సింగన చనియెను నద్దాని( గొంచు 'సొదరబుద్దిన్. 

. అంత సమీసమందె' కననౌ మడికొండ వసించు మేటి ది 

"గంతులు 'వేదళాస్ర' "పరత త్త విదగణులు కా బురాణవే or 
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278 

చా 

దాంత విసశ్చితుల్ నిరుపమాంధం సుసంస్క్భత కాన్యక_ర్రలుకా 

బంతులు దీజి పోతకవి భాగవత శ్రవణార్లమై తమికా. 

వచ్చిన, వారి( గాంచి గురుభక్తిని వందన మాచరించె( దా 

.నచ్చరితుండు బోతనయు, సాదరబుద్దిని వారు కౌతుకం 
బచ్చుపడంగ మొ9క్కులిడి యాకృతి భాగవతంబె ? జన్మకు కా 

వచ్చె శుకాంశ మాదృశుల బదుల నుదరణం బొనర్బ్చ (గక. 
ధి ధి 

=. అనుచుం బూసరులను గళమున నునిచిరి నిగమ మంత్రపూతాక్షతలం 

గొని యాశీర్వాదములం బొనరిచి ఘన పుష్పవృష్టి ముంచిరి సుకవిన్, 

. సూత శుకులను గర(గి యచ్చునను బోయు పో(తనా వెలుంగొందె నీ పోతనకవి 
భయద భవవార్షితారణోపాయ మైన పోతరూపమై పోతన పుకైననిరి, 

"పేరు పేరు వరుసంబెట్టి వారందజ నర్చకుండు పరిచయం బొనర్చె 

వారి( గాంచి సుకవివర్యుండు ధన్యోస్మి యనుచు (మొక్కులిడుచు ననియె నిట్లు, 

ం ఎక్కడ నున్న సద్దుణము లేనియు నౌదలC( దాల్చుటందు వే 

రొక్క_రి. గాంచి ముందర *నహో :' యని వెన్సల వెక్కిరింపకే 
మక్కువ భాంతృవత్సలత, మత్సరముక౯ా వడనాడియుంట లో 

నిక్కపు బొజబంతులయి నిల్బెద రీ తెలగాణ సత్కవుల్.. 
జై 

* సరళ హృదయు లాత్మ స్తుతి పరాజ్మాఖులు గర్వరహిత పతిభాఢ్యులు దం 

భరహితు లీ తెలగాణన్ వెలయు కవుల్ తొన(కనట్టి నిండు ఘటమ్ముల్ . 

. చదువుకొననట్టి నేనేడ సకల వేదశాస్త్ర సారార్గపూర్దులీ చతురులేడ 

విగత మత్సరధిషణులొ విజ్ఞులెందు నరవపువు దాల్చు చంద శేఖరులు గారె. 

నిజముగా మీదు విజ్ఞాన నిష్ట( గాంచ నిచటనే( బుట్టనై తినం చెద. దలంతు. 

. ఇటులను పోతన నారసి యటం గల దోషజ్ఞులెంతొ యాశ్చర్యముతో 

నెట నెట మీ యవతారము ఘటియించునొ “యదియె కాశికాక్షేత్రంబౌ. 

॥ తగనాంధ్ర రఘువు ప్రతావరుదు9 డొసంగు స్వర్దవృష్టిం బాలు చదలువా(క 

స9థిత విద్యానాథ పండిత కవులను వెలయించు చదువుల వేల్పుగిడ్డి 
తెనుంగుగడ్డకు రత్నదీప మె వెలుగొందు పోతరాణ్మణీ నిచ్చు పుడుకుమాిను 

' అవిలాంధ్రిరాషిమ్ము నవలీల నేలంగా రాజధానిగ వెల్లు రచ్చపట్టు 

ఏ ఆడబడుచై. న చారు శిల్బ్పాంగనామతల్లి కె కె వేయి స్తంభాల యిల్లు గట్టి 

యరణమిచ్చిన దొడ్డ యిల్లాలు, చలి: పంటపొలము 3 రత్నముల కోర్గంటి స్థలము. 

పోతన చరిత్రము. 
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నవమాశ్వానము 

క్, కళలకు గేంద్రము సంపన్నిలయము ప9ిథితాంధ9లొక క్ర నిర్ణరకృత భూ 

" తల నాకము దంతమ్ములు పులియున్ దెలగాణమనిన( బొరి నమరులకున్ ; 
శే 

తే, 

. బార! తెలగాణ నడిగడ్డ యాంధ్ర రాజధాని నోరుగల్సీమ నుద్భవము నొందు 
తావకీన జన్మ మదెంతొ ధన్యమనిన బోతనయు వారి. గాంచి యీకీతి వల్కె. 

పోతరాజన నెంత యీ పుణ్యభూమి నడుగడుగున విద్యానాథులనిన పుట్లు 

కో యన (బ్రతాపరుదు9లు కోటిమంది వత్తురిట జన్మగొనుట తపఃఫలమ్ము, 

పీ, ఓరుగల్ కోటలో నొక గంట నిలిచిన నాంధు9ల 'పొరుషం బర్హమగును 

శే. ఓరుగల్కోట పే రెద నొక్కు తడవ ( దల(ప(జాల్ తెల్లు చరితోన్నతుల నెటుంగ, 

 ఓరుగల్ గడ్డ నున్నటి యొకొకశిలను బిలిచిన నొహోయనుచు. బల్కు. దెలు(గువెలు(గు. 

'ఓరుగల్ సరసి నీ రొకనాండు దా్రావిన యబల రుద్రమదేవి యన నెజుంగు 

ఓరుగల్ శిల్పమ్ము నొకమారు గాంచిన( దెలగల (ప్రతిభలు తెలిసివచ్చు 

. ఓరుగల్ వాయువు లొకతేప పీల్చిన నాం|ధ్రు స్వేచ్చావాంఛ లవగతమగు 

ఏకశిలా నగమటు (పత్యేక సమర్హుండన లోకువెటు (గండు (పతివా( 

_ డేకశిలా నగరావని వీ(కణా దెల్లు జిగి మెండు వీటకా గోటకా. 

x 

_ ఘనుల కడ( జదివిననె సంకున( బోసిన దిర్దమగుచు. గొన రొందు కృతుల్. 

. అని వినుతించుటయును, — 

. అచ్చటి వ్రజ పోతనకవి ముచ్చట విని ముగ్గులగుడు మురియును స్వామీ 1 
యిచ్చట మా కెల్లర కోక యిచ్చగలదు మీకు (శమము నిడవలె ననుచుకా. 

. భాగవతవర్య | తత వ్రత భాగవత సుధా ా రసమ్ము పానమొనర్చ జా 

వేగిరా పెట్టు మనమ్ములు స్వాగతములు మీమ కావ్యశారదకుని వే. 

. అన విని పోతన స్మేరానన మొప్ప(గ వారి( గాంచి నా భాగ్యము మీ 

రనుటయె చాల్ పదివేలని వినయ సుధాస్రవ దుదార విధులొ చనుంగ్రై. 

అనఘాత్ములు మీ మును గవినని చెప్పంగ సిగుగలుగు నై నను మిము బోల్ 

. వీరి విలాసభాషణలు వీనుల విందిడ సింగితజ్ఞు (డౌ 

 నారయ పిక్క. వెల్లు సుమనస్థ మరందము సా ప౦బంధము౯ా 

దోరపు భికి కి దెచ్చి, 'ఏనతుండయి పీద్రిక నుంచె(దా నమ. 

స్మార మొనర్చి పోతనయు. సాదరబుద్ధి( బరించ( బూనికకా, ' 

ధర్మమూ ర్తి 'నాచందాార్క ర కం బరమప్తూరుషు మతి భ ర్వనెంతు..- 4 
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280 పోతన చరితము 

ఆ. ఎచటి సూర్యవంశ మెచ్చటి నేనని ఘనుడు కొళిదాసె వెనుకనోవ 
సూర్యవంళ సూర్యుస్తుతిచేయు గంటము సూర్యు దివిటి (బట్టి చూపుటగును. 

తే. ఘను(డు వాల్మీకిమౌని జగద్దితమగు నతుల శతకోటివి _స్తరమైన రామ 

చరిత మిరువదినాల్లు వేల్ సంగ౦పింవెంగరి జలధి మున్లెనన  మళకమొకలెక్కె. 

మ. అనుచున్ రాఘవునెంచి శో9తల యభీష్టావా వి ప్రి గావింస మో 

హన వాగె గై వఖరియొప్ప భాగవత సపాహంబు 7 గావించె6 టో 

తన సీతాపతి సన్నిధానమున శోగితల్ మందత్రముగ్దాభులై 
విన మా జన్మతరించెనం చన హరిన్ వీక్షించె(దా భరక్తిమె. 

వ. అప్పోతన కావ్యరాజము న్విని సంతసంబున నంతరంగంబు లుప్పొంగ శోతలిట్లని 

నుతించిరి. 

చ. కలరవమొప్ప నొక్కపరి గాన మొనర్చిన(జాలు( గోకిలల్ 
వలచును హంసముర్ తలలువంచును డోలలందేలు చేతముల్ 

తల లవి నాగు(బాముల విధమ్ముగ నూ (గును దేహ మున్నటుల్. 

తెలియదు బాగుబాగనక తీరది కెంతటివారి కేనియున్. 

. రసములు మధుసుధారసముల( (ద్రావించు నర్గసంపద వాంఛితార్డ మొసంగు 

" ధ్వనివివంచిక కల ధ్వనుల సొంపులు నింపుళయ్య కోమల సుమశయ్యంచేల్చు 

'భావముల్ మహిత (పభావమగ్ను నొనర్చు( బదములు సాయుజ్యపదము నిడును 

ఛందోవిధమ్ము స్వచ్చంద సౌఖ్యమునిచ్చు గృతులు మనో హరాకృతుల( జూప్ప 

తే, నవరసమ్ములC జవులూరు నవ్యగతుల. గమ్మ ద్రాకిరసమ్ము పాక మొనర్చి 

విబుధసముదాయమున కెందు విందొనర్చు దొడ్డ దొరసాని యీ యమాత్యుని సువాణీ. 

ఊఉ. పాయక సేయు తెల్లుల తపమ్ములపంట, మహోం(ధ్ర భారతీ 

స్వీయపదోల్ల సద్వలయ సింహనదజ్జయఘంట, సాహితీ 

(పేయసి కావ్యలక్షీ కను చేసిన చక్మ_నిదంట పోతరా 

కక్నాయకు(డంట యెల్ల క వినాధుల సత్మతి(గొంట చోద్యమే. 

వ. అని వినుతించు సమయంబున, 

క, సాయుధరక్షకభట సముదాయ పరీవృతు(డు భద్ర దంతావళ శో 
భాయుత వృష్టారూఢుం డా యెడ కరుదెంచె నొక బలాధిపు. డత (డుకా. 

తే, రాజలాంఛనాన్వితు (డు పరాజితారి రాజదతాఢ్య బిరుద విరాజితుండు 
'బాహుంబల విక్రమ క్రి మోద్భాసితుండు భీమకాయుండు సింహగభీరముఖు దు, . 

87 

88 

89 

90 

91 

92 
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మ, పరివారంబులతో ( జలదృటులతో భ్యదేభరాజంబుతో ( 

దురగాసీకముతో దిశాముఖ రణతూర్య స్వరావర్త సుం 

దర రాగాచింత తాళమేళనముతో ధా(త్రీసుర స్వ స్తిమం 
త9రమాగానముతో విపశ్చితులతో. దా నేగుదెంగెజా రహిన్. 97 

క. అంతట సింగన వారల చెంతంజని కాంచి యచటి సిబ్బందిని న 

త్యంతాశ్చర్యచకిత హృదయాంతరు(డై యడిగె నొకని నత(డిటు నుడువ జా. 98 

శా, వీరెవ్వారలు ? కన్న డేశ్వర సభా విద్వాంసు, లవ్యారలో ? 

యౌ రాజేం|ద్రుని వాహిసీపతులు, కార్యంబేమి విచ్చేయ (గా ? 

(శ్రీరామాంఘి9 సరోరుహార్చక మనీషిం బోతనార్యుం గనకా, 
వారిచ్చోట( గలారటంచు నత. డాహ్వానించె నా యిర్వురకా. 99 

క, వారలు పోతన గని జోహారుల నర్పించి సరసనాసీనులునై 

భూరమణు వినతి వినిచిరి సారమతికి. బోతరాజచందు9న కిట్టుల్ . 100 

5. కుకుండోయీయన తాను జనకు(డో యవతార మె త్తినాండని పజ మీ. 

యకళంక కీ ర్రీసామమునకు ఘన. జట నల్లుచుండె నలుదెసలు భువిన్. 101 

శే, కవికులాగ్రణీ ! యిదె నమస్కారశతము .లర్చణ మొనర్చి తమకు నే నంపు వినతి. 
కృతి సమర్పణోత్సవము లంచిత గతులను సిద్దపబిచి మీ రాక నీక్షించుచుంటి. 102 

క. అంతనె పోతన కవివరు నంతే వాసిని నటంచు నేవనినురు(డు నా 
చెంత కొక డేగుదెంచి పశాంతగతికా నా కొసంగె జాబు వొకండుకా. 103 

చ. తమకము మీజ జాబుగొని దానిని గాంచెడి నేను నాదు నే 

తములనె నమ్మనై తినిది తథ్యము మీదగు వా9లె యైనచో 
శమ యనకుండ( దామె యొకసారి యిటకా దయచేయ నొప్పు న 

ర్వమును నెటీంగినట్టి కవిరాజుల కెక్కువ (వ్రాయలేనిక౯ా. . 104 

ఆ. అనుచు జేనియాజ్ఞ వినిచె రాజాస్తానపండితుండు సుకవి వల్లభునకు 
దంతి నధివసించి దయచేయవలెనని విన్నవించె వై న్యవిభు(డు కవికి... 1065 

చ. అది విని తాను బోతన సమాదరదృష్టుల వారి(గాంచి నే 
రొదవ(గ నిట్లువల్కె విబుధో త్రములార । తలంప నేటికిన్ 

విదిత మొనర్చె మానవు(డు వీథి నటించెడి కీలుబొమ్మ యం 
చెదియె యదృశ్యశ క్తి యిటు లీతనిపై గల సూతిధారు(డై . 106 

అవని దె దై వేచ్ళలేమి మానవుని యత్నవి: ంతయునుగూడ ఫలియింప దెయ్యెడలను. 107 

శే, కాంతిలేక వర్తంబుండి కన(బడనటు గాలిలేమి కబ్దము విన(గలుగమి నటు 
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క, దానము దాతృవశమ్మని మానసమున నెంచి కృతిని మహిపున కిడగా6 

బూనితి( గృతికన్యక యది తానె వరియించె హరిని దాశరథివరున్. ' 

. ఈ గతి (బల్బు. పోతనక ఏందు9న కా దళవాయి వల్కె_ శ్రీ 

భాగవతమ్ము( గన్నడ నృపాలున కంకితమిత్తు నంటి రి 

ట్రాగమసార వేత్తలు మహాకవులై న భవాదృశుల్ బుధుల్ 

త్యాగ మొనర్చు వస్తువు బదంపడి క్రైకొన జార్యమందురే. 

అనుటయు( జోతన కపీందు9ండా దండనాథు గని యిట్లు వలె, 

. ఇత్తుననుచును దాత వాక్కి_(డగవచ్చు( బితిగృహీత కై కొన నానపడ(గవచ్చు 
మనుజ సంకల్పములకు పై మనెడి శక్తి యిచ్చలేకున్న ( గొనుటగా దిడుటగాదు, 

: సూనహృదయమ్ము మధువు నిచ్చుటకె విప్పెనర్షియై మధుకరము పేరాస నరిగె 
వాయువంతలో దాని నివ్వనుధరాల్చె( గుడుచు మధుకరపా౦ పమొ కుసుమగతియొ. 

. వరకవి పల్కులు విని యా ధరణిపృ సేనాని యిటులు తా నుడివెం గదీ! 

_ సిరికిని ధరకును వరుండగు నరపతి విష్ట్వంశజుండననన్ వినలేదే. 

. బలి హరిశ్చం[ద శిబిచక్రపర్తు లెందు సత్యమునకు సర్వస్వమొసంగి నార 

లిత్తునని నల్వురన్ మాటనిచ్చి మనుజుండాడీ తప్పిన ముఖము [క్రిందగు నటంచు.. 

. కుతి కఠోరవాగ్వ్యవహారగతిని దనరు దండనాథునిగాంచి పోతన యిటాడె 
నావును గసాయి కిత్తునం చాడితవ్ను ముఖము కి9ందై న మీ(డై న ముఖము ముఖమె.. 

ఆ రాజెవిష్టువ(ట ధరాదేవి శ్రీదేవి యతని భార్యలగుచు నలరుకతన 
వేయి తలలనీడ విషుత్వముంటలు తెలిసికొ నమి గదె దిగుటలగును. 

౭9 (0 ' ' 

తే. ధరణిపతి ప్రిజాకంటకత్వము వహింప( బురియె తలకి)ందులై రిపు సరణి వలు 

చ. 

నలఘు దోషాతిరేకమ్ము కలన నెప్పు డంతరించును రాజత్య మవనియందు. 

. రాజులెందు( దాము రత్సహారులు నొట భాగవతము మాదు పాలిసొమ్ము. 

. రాకుమారి నిడ నిరాకరించిన మించి రాక్షసమున( గొందు9రాజు లనియె.. 

. అది వినిన పోతనార్యుని హృదయము భగ్గుమనిమండె నెంతయు( గోరిధా i 

స్పద మైన వదసబింబ మ్ముదయత్సగిళయార్మ్క-శొభ నొప్పనిటు లనెన్. 

అన విని దండనాథు(డు కుభధాగ్నిశిఖల్ గరళాపగకా ది9లో 

చను:డు హరించినట్లు లతిశాంతముగా దిగమింగి నిప్పులై 

గనుగవ కెంపులీన(గ ముఖమ్మున నెత్తురు గమ్మ నిట్లు మా. 
మనుజవతిజా గవీందు) లవమానముసే(త సహింపరాదనెన్. 
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తే. కవికి. గావ్యమ్ముపై నధికారమేగె చెలువ కిష్టవరుంగోరు స్వేచ్చలేదు 
రెక్క. కష్టమ్ము పె ( బాణి హక్కుసున్న రత్నహారులు తామెందు రాజులౌట. సేవ [ 

కే. చలన మెజు(గని యీ ప్రజానానమందు దొరలు పైనుండి (కిందికి దొరలుచుందద్రు 

చుక్కలే వేళ క్షత్రిలేక చూచుచుండ శశికళాభంగ మొందుచు6 జను సతమ్ము. 122 

చ. ఇగురుచవచ్చు. బాదపము లెప్పటియ"టై కుఠారధారలన్ 
దెగియు( దరుప౦కాండ మతి తీవమహోగి ప్రవాహవేగ స 
న్నగహతిచే సమూలపతమ్ముగనుకా, నృపపీడనన్ (బజల్ 

నెగడుదురెట్లొ రాజెటులు నెగ్గు( (బ్రజాశు హృివాహధాటికిన్. 128 

ఆ, తేనెటీగ లొను కేనె( గ కొని వాని(జంప సాహాసించు జడు(డు తాను 

పువ్వు నొవ్వకుండ ( బూందేనె. (గోలెడి తే(టివ-ర్రనమ్ము తెలియ:గలండె ? 124 

ఉ. చందనశాఖి గంధవహసంచలిత మ్మయి శై త్యమిచ్చు. బెం 

పొందెడి యగ్ని తతృ్పవన మోగమునన్ బరితాప పెట్టు నా 

చందమునన్ బంభుత్వ మొక సజ్జను ( గూడ 6 బిజాహితుండు గా 

నందము నొందు దుష (డు పికాహితు(డౌ( (దిభుతాభియుక్తు:డై . 125 

శే, రాజనని రాముండే రాజు, రాజ్యమనిన రామరాజ్యమె రాజ్యమ్ము భూమి ననుచు 

_ సూర్యచంద్రులు పవలురేల్ చుట్టివచ్చి దివ్విటీ లిడి చూపరె దివిని భువిని. 126 

తే. అల సహ్యసశీర్షుండు సహసాంక్షుండై న విశ్వరూపధారియె తాను విష్ణువంట 
విష సత్క_ళాయుతు(డె సృథ్వీపతియంట రాము(డేకాక ధరణి నా రాజెవండు. 127 

తే, అరయ రామచంద్రు(డె నహ్రాత్తుం డగుట భూరిజనపీడక బలాసురారి యయ్యెం 
(బజలె తా నను విశ్యరూపధరు( డగుట( జాకి వానిమాటకు నయి సతిని విడిచె. 128 

ఆ. ఒక్కనోరు తినెడి యోగిరమ్మదియెల్ల నిరద్రియాళిం బుష్టినిచ్చు నటులు 
సకల ప్రజకు శీరసదృశు(డౌ (శ్రీరాము జయము మానవాభ్యుదయముగాదె. 129 

ల | 

ఆ. ఇందిియ పితకతుల నెయ్యడి నొచ్చిననేనిం దానె బాధనూని యేడ్చు 

మనమువోలె నతడు తన [_ప్రజల్యొందెడి వెతలనెల్ల ననుభవించువా(డు. 180 

క, అనుచు నిటువల్కు పోతన గనుగొని మానసమునందు కటకట. బడుచే | 
మన(జాలమి ననకుండన్ మన(జాలమి సెన్యసతి సు సుమతి కిటులాడెకా. 131 

తే. అంగబల మర్గబలము 'విద్యాబలమ్ము గలిసి పిభుబల మ్మగుటలు తెలిసికొనిన 

మీరలిటు మాటలాడెడివారుగారు. భూపతికి మాటనిచ్చి తప్పుకొనందరమె. 182 

క్ ఏతఆీ స్వపరబలములను' (బా (తిన్ గు ర్తించి నడచు పారిజ్ఞు(డిటు వలెకా. 

. జాతిని గుద్ది. కవీందులు చేతిని నొపి ప్పించుకొనుట క్షేమ పదమే ? ప 
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pm 

em 

॥ అడ్డుగలా దె భూపతుల యాజ్లకు నియ్యది మంచి యిద్దియో 

చెడ యటంచు వాకొనక చేయవలెన్ దలవంచి మెంతయు కా 
G 

గుడిగ, మాలు బల్క-నిటు గూడునె రాజహఠమ్ము మాన్సుటల్ 
COE) 

గొడలరి నానవేయుటలు గొంగడినిం గొని వెలజేయుటల్. 

. కొలకరాళ సర్బముఖ గహ్యర మందున వేలి నుంప(గా( 

బోలునె మ త్రత కా నిదురవోయిన సింగము నూంపి చేపగా. 

నేల నృపాలుతోడ( బగ యెంతయు( గీ డన టోతనార్యు(డున్ 

వీలు న వేంధనాహతిని వెల్లు మకాగ్ని కిథాభు(డై యనెకా. 

. చాలు మీ భాషణము లోర్వ(జాల నింక ఖీతిలుట ఫీతి(గొల్పుట పాతకములు, 

అవి నిరంకుళు(డగు కవి కంటలేవు, ఆత (డన నక్షరముల మహీతలపతి, 

= ధరణి బ9జానురంజకు (డె తాను నృపుండు ప౦జారివృ త్తిచే( 

చౌరల నృశబ్దము న్విడిన( బుండటు లెంచ(బడుకా జనమూరమౌా 

వర! వ్యజనా భి సేకపట బంధము లాదిగ లాంఛనమ్ము లా 

నరపతికున్నయట్టులె వణంబున కుండుటచే నదెట్లనన్. 

_ ఈ6గ (వ్రాలంగనసీక యెంశేని శిద్దతో వాలవ్యజనపు సేవన మొన ర 

గాయంపు మలినమ్ము కడిగి వేయుటకునై యనుదిన మ్మభిషేకమును బొనర్తు9 
గాలి దాశిన నింక6 గల(క(బాణునటంచు ( బిట్ల బంధమున గుప్పం బొనర్తు9, 

కఠినాసన మ్మిడ గడగండ్ల నిడునంచు దిండుగద్దియల( గూర్చుండ (బంకు 

. శాంతినొందు దేవా! మము( జంప(టోకుమనుచు శై త్యోపచారాల ననుప(జూతు 

రంతకున్ బుద్దిరాకున్న నాది మూలమంట ( గోయింతు శస్త్ర వై ద్యమ్ముతోడ. 

. కపటవ ర్తనాచణులగు నృపుల ముందు నభిమకాన్యాయమే న్యాయమె చెలంగు. 

పోతన చరితము 

184 

135 

186 

137 

188 

గుటిలతరకూట నీతిముకురము నందు నెడమ కుడియగుకా గుడియ( దా నెడమ యగును. 

. ధర్మగుణ జసమ్మొనరించు ధరణిపాలు నాలుకయె యెజగప్పిన గాలమెప్పడు 

మేదిని ౯ా రాజకీయమ్ము మేడిపండు పీభువులకు స్వార్గరుజ తలం బరయగుచుండు. 140 

. దైవపిదత్తమౌ ధారుణీ శకలమ్ము నాది నాదని గుండె బాదుకొనును 
తా నంబుదము వోయు దానోదకము(గొన( బన్నులిమ్మని వంచి బంగలెత్తు 

కర్గకు చెమటోడ్చి గడియించు ధనమును దాతసామ్మట్లు గోతముల నింపు 

. నిజరాజ్య రక్షకై నిరుపేద ప$జ సై న్యమని క్ త్తికో (తల కవ్పగించు, 

. అవని( దత్కృతి ని శ్చేష్టయగుచు. గాంచు. గాంచు వెలవెలబోయి మేఘమ్ము దివిని 

గోతములు గాంచి నోర్యూసికొన దొడంగె నాను జొరె గతత్తి మోమెత్తి తిరగలేక. 
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ఆ. ఒక్క పిభుత చాలు నున్మాదరోగంబు వి త్తబలము కల్లు మత్తుతోడు, 
అజ్ఞు(డైన యువకు నలమిన నివి రెండు ప్రళయ తాండవమ్ము సలుపందేల ? 142 

em . ఇల( గుచేలుండు తా నలకుబేరు.డగు నే పిభుకటాక్షమునకు( బాత్రు(డ గుచు 

ఆల్బతృణమ్ము బ్రహ్మో స్రమె' యడరునే క్మాపాలు మహదనుగ౦హము వడసి 

మొటకు బోయండేని వరక వీందు)ండయి వెలు(గునే దొరకంటి చలువ వలన 

' గతిలేని పక్షికిన్ గరతలామలకమ్ము ము క్రియే నృపుదయా మూలకముగ 

తే. సత్యపాలన కెవండు రాజ్యమ్ము విడిచె ధర్మరక్షకెవ్వ(డు కళత9మును వదలె 

నర్గబల మంగబలము విద్యాబలమ్ము వానివే వాడె జనమనోవసుధ నేలు. 143 

తే. సామమున లభించు జయమ్ము శాశ్వతమ్ము దానం బరిపంథి మనసుతో దాసు(డగును 

దండ దౌరన్య సముపార్తిత విజయమ్ము ఆదిమూల మంటని తరుచ్చేదనమ్ము. 144 

కే, తమకుందామె యీ దౌర్హన్యత౦తు9 లెల్ల సాగిసకొలంది మోి(గియే సమయమందొో 

తెగును టుప్పని తంబురతీ(గలట్టు లనిన( బడవాలు కినుక సెన్యమును గాంచె. 145 

క. సన్న యొనర్చెను సేనకు మిన్నారయుత టిత్తులన(గ మెబుసెను గళ్తుల్ 
మిన్నకయుండెను బోతన కన్నులు మూ(తబడె నచట(గల జననులకుకా 146 

క్. ముసరెను. 'సెన్యము నాలుగు డెసలం బ్రిజ గుండెలెల్ల దిగ్గు రనంగా 

నసినాగంబుల కాంతులు కసుబునులాడెకా హారించె గ౦ంథం బత (డుకా. 147 

ర్, స్వామి సమక్షము నందే యేమీ యన్యాయమంచు నేడ్చె జనమ్ముల్ 

రాము(డు శిలయై చూచెను భూమియు నాకసము( దెల్లవోయె నపుడటన్. 148 

క. పొత్తము వోయినయంతనె చి త్రరువయ్యెను సదస్సు జీవముడిగె రే 
కెత్తిన మౌననిత ఘన భి త్రిక భంజించి సుకవి వెండి నిటాడేన్. 149 

క, పలికినది భాగవత మిటు పలికించినవా(డు రామభదు9(డు నేనుం 
బలికితి భవభయహర మని యిల దానిం దుంప నుంస నీకుం డత (డే, 160 

వ. అని దయాసాంద్రు(డగు రామచందు9న కభిముఖుండై , 151 

ఉ. నాడు పరోక్షమం దసురనాథుండు జానకినిన్ హరించె సీ 

నాడు భవత్సమక్షమున నా కృతికన్యను దస్కరించె నీ 
జే డనిలాత్మజుండు నిటు రెస్పను వేయక కాంచుచుండె ముం 

''. చేలకొ నే నెజుంగ నిక నెవ్వరు రక్షకులో రఘాద్వహాః oe 2 

ఉ, నా(డు వరాహరూపమున నౌ కృతి రక్షణ సేసినా(డ వీ 

నా( డిటు లీ వుపేక్ష6 జరియింస(గ హేతువదేమి. స్వామి ! నే 
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నాడిన మాట దప్పి కృతి నన్య సరేంధద్రున కీ( దలంచుటల్ 

చూడ సహింపరానిదని శూర శిరోమణి | యల్క_ (బూనుపే 7 

ఉ. కాని, యెసపేని నాదు కృతికన్యక తాను హరి న్వరింతున కా 

బూనికనుండె నాపె మొగముం గనియెనను స్వీకరింప వే 

దానవవెరి ! నా(డల విదర్భ తనూజను రుక్మి ణీమణిన్ 

దానయి రుక్మి నొంచి యరదమ్మునC గెకొనిపో(డె కృష్ణుడున్ , 

మ. అల కాకాసురు నొంచ!గా6 దృణము బిహ్మోస్త్రమ్ము గావించు సీ 

యలఘు (ప్రజ్ఞల నేడ దాచితివి దృపాంబోధి నింకించి పెకా 

జలధిం గట్టి సురారి. గొట్టి యవనీజాతాత్యయో పేళ ని 

స్తుల నిర్బంధ విము క్రి సేయుటను నెచ్చో నేగి సీతారావరా ! 

మ, అనుచుం బోతన యాతనంబడుచు( దా నర్కాన్వమయాంభోధి సో 

ముని (శ్రీరాముని నారి మీఖ( గనుచున్ మోడుంబలెకా నిల్వంగా 

జనముల్ సేనలువోవు దారి( గనుచున్ నంతావముం బొందుచో( 

గననై రందు హయాధిరూఢులయి వీ(కకావచ్చు యోధాగ)ణుల్. 

వ. అందు వారి నందజన్ ముందిరన్ , 

తే. మార్కొన(గవచ్చు వర విక౦ిమార్కువోలె మారువేషాన నున్న కుమారువోలె 

విజయలక్ష్మీ వరించిన విజయువోలె వచ్చుచుండె వీరాగణి వాజి నెక్కి. 

_ ఊఉ. నాలుగుకాళ్ళ కందుక మనం బయిలేచి స్పురన్మరు త్తరం 

గాలను సీ,దులాడు క్రియ ( గాయము చక్కూన: జాచి జూలు నా 
. ల 

ట్యాల నొనర్బ్చు( గర్హముల( డప్పన ఎన్కకు మోడ్చి చామర 

(శ్రీ లను చేలు వాలము విచేష్టత నిల్వ సేన వక్త్ర మె. 

ఉ. గాలిని దేలు భూళి నజకాలికి నంట(గనీక వాయువే 

గాలను మించి కుక్యధరకాయము భూస్టలి నంట సాగు పా 

దాల చకాపకల్ వరుస తాళము వేయ జరీబుటాల ము 

వాలు కడానిజీని, నవకమ్ముల జుమ్మను సుస్వరాళికి కా. 

ఉ. సూటిగ బాణమెట్లటులు చూచుచునుండ(గవచ్చె నశ్వ మ 

చోటికి దానిపై నలరు శూరుని వేల్ గిరజాలు బాగుగా 

దీటిన కో రమీసముల( దీవీత( దాడినొనర్చ గాలి బా 
... హోటముగా 6 జలించు జరియంచుల యంబరమీనె. జంచలల్.. 

మ. గుడవర్లంబుల నూన నిగ్గులవి యల్నుల్వాజ మై నిండ నా 

_ లడుగుల్ ఫాలము పాలమీ(గడల ఛాయల్ పుక్కిలింసజా వడికా 
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గడు ( టొంకమ్మగు కండరమ్ములను జక్క౦ చెక్కు శిల్పమ్ములోం 

బడె. (బ్రాణమ్మన నొప్పు లక్షణ యుతాశ్వం బందు వచ్చెన్ వడికా. 

మెజికలవంటి వై నికు లమేయ బలాఢ్యులు సర్వ రంగసం 

గరగతి' నుక్కుభీములయి కాకలుదీరిన శూరు లొక్కనూ 

రురు పెను శాగిలమ్ములగు నళ్వములం గటిబద ఖడభా 
ఈ ధి ౧ 

అద గా. "జ bapa 

స్కరులయి సై న్యనాథు వెనుకం జనుడెంచి రటకా హుటాహుటిన్ , 

. అత్తి. గన్నడీల కెదురై యరుదెంచిన పీరుండున్ శివ 

మ్మె త్తిన రుదంరూసమన నేవు దలిర్చం బరాకిమించి తా 

॥ కన్నడులార : మ్ రిటులు కావ్యవధూమణిని ౯- పహూరింప(గా( 

జన్నె ? మలీమ్లుచుల్ నెజపు చైదము లియ్యవి శూరలోక మా 

త్మోన్నతి కెగ్గొనర్చు కృతు లొప్పునె మెప్పగు రావుసింగభూ 

భృన్నయ పాలన మ్మెపుడు వీని సహింప దొకింత యేనియు కా. 

. భాగవతమ్ము సింగమ నృపాలక రాజ్యరమా కళాలయో 

పాగత దివ్యధీసము, విపక్షపతంగవితాన మామిష 

శ్రీగం దలంచి పొంచి ధృతిజేకొని ఫోవన(గడంగ మి త్తికిన్ 

స్వాగత మిద్దియంచు దమ స్వాంతములం' దలపోయ రింత కున్. 

. ఎద్దు రెవ రుందురంచు నెద నెంచి మదించి యిపేగుదెంచి యి 

మ్మొదవును బోలు సత్కవిని మోబకు వే బెదర
ించి సత్క్బూతిన్ 

ముదమున? గొంచు నేగెదవు ముం దడుగై నం గదల్పలేవు ని 

న్నదుమ(గవచ్చు మామకఖరాసికి ను త్రర మీయకుండ(గకా, 

en వల్మీరనిర్యాత వర భుజంగార్భటి కా గసుబుస్సు లాడెడి యసిని గనెదొ 

జలధర నిర్ము క్ర ఫాద్రామినీ నాట్యగరి
మ నాటాడెడి కత్తి నెంతొ 

జలధి వినిరతోజు ఏల హలాహలకృతసో0త 
మె యాడెడి హేెతి( జూతొ 

a) బొ | 
యె 

. అపగత ధూమహో మాగ్ని హోతజ్వాల పోలిక నెగయు వివ్వాలుం దల(కొ 

ఆజి నొరవీడి వీరవిహార గతుల గట్టి కుట్టి నిక ధర గూల్చి కాల్చిపెట్టి 

మధుసుధాభాండ నన్మణి మొ క్రికముల వడువు గొనిచను శ్రీభాగవత సుకృతిని. 

లె 

పరువులిడు ఘోటకమ్ములపై వసించి యేగుడెంచె నుప్పాంగు వాహిని యనంగ. 
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ఉ. బెట్టిదులైన కన్నడి గభీషణ వైరుల శీర్షపం కులన్ 
గొశకుద నారికేళ ఫలకోటిగ, గుండెల. జెండి పూలుగా( 

బెనైదం జేంవులం బెతికి వీధుల దోరణపాళి వేంల(గా ( 

గటైద నాంధ9ఏరరమ తై. రతనాల నివాళి. బ'క్రైదన్. 170 

చ. పిడుగులు గూలినట్టు లరిఖీకరు (డై వడగల్లు రాలిన 

ట్రడరి తెలుంగువీరు( డిటులాడెడి భీషణ ఘోషణమ్ము లన్ 

గడగడలాడె నందు (గల కన్నడ ,నెన్యము లాంధి సద్భటుర్ 

విడివడి దీవి జుట్టుకొను విసృతవాహినులయ్యె నల్లెసల్, 171 

క. దుమ్మెగయం బోరు తనువులు (గ మ్మెడి పొగతోన రగులు కాషమ్ములుగా ( 

జెమ్మటలు తె లముల్నుగా( జి మ్మెడికీలాల మగ్నిశిఖలై తేలన్, 172 

వ. యుదాగ్ని రగులునంత నప్పుట్ట, 178 
ద ౧౧ 

చ. పొగరొలయంగ నిట్లుడుకు (బో తుతనమ్మున నెంచి యెంచమికా 

' దెగ సురకాయలన్ నజకుదే యిటు మాటలకోట లేటికిన్ 
మగ టిను గల్గిన ౯ వబిలుకుమార్చు 'మెదిర్చిన వెరివీరు లం 

దగ ననుచున్ దెలుంగులను దా శిరి కన్నడ వీర ,నెనికుల్ , 174 

ఉ. ఈ విధి సాంపరాయక విహింసకవృ త్తి Eye జమూద్యయంబులో 

 జీవమువాసి శీర్ణములు చిట్లి గళమ్ములు తస్సి కుక్షిలోం 
స్రవులు ప్రోవులై వెలికి వేల. గరమ్ములు వీ9ల ర రృవి, 

సా9వము మునం గశేదరము మ్మెస్టలివాాల( బరా[క్రమించుచోన్. 175 

ల . సామొప్ప నడిదముల్ శంపాలతలుగా(గ నెగయు పరాగముల్ మొగిలుగాంగ 

ఏరాట్టహాస విఖీషణారావముల్ పర్షన్యగర్హాప్తి బరిఢ విల్ల 

వడి (జిమ్ము నెత్తురుల్ వర్గ్షధారలుగా (గ గణకుటమ్ములు వడగల్లుగా (గ 

వజదలై వాహినుల్ పరువులెత్రుచునుండ మా9(కులై శతు9లు మహిని(గూల 

తే. కనడిగులకోడ( దలపడి తెను(గు వీరు లాహవము సేయుటం బా9ివృడా గమనపుం 
దరుణ మేపారె నరిగీ)ష్మతాప మెడలె( దెనుంగు భువి భాగవళలక్ష్మి దీ ప్తినొందె. 176. 

మ. వరవీరార్శ కరో గ ఖడ్గకిరణ (వాతాహతారాత్యుడు 

స్ఫురణం జొప్పడు సంగరాంగణ నభళ్ళోభా ప్రభాతమ్ములో 
నరసందోహా ముఖారవిందములు నానందాబ్టి నోలాడుచున్ 
విరిసెన్ నూతన జీవనాన్వితములై వేమాటు దర్శించుచుకా. 1 

క. వసుధ జయలక్ష్మి తెల్లుల వసమగుటయు( గనడ వీరవర్యు లసూయ కా 

బసమించు రంభ: గలయ (గ నసిధారాప నథము లంటి యరిగిరి దివికికా, . 178 
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క. వె రిగణమాజి నీ గతి నేరాళము సమయందమక మెసక మెస(గమున్ 

దారుచు( జంచు చరణహాతి వారల పొలసులను దినుచు వరలె ఖగమ్ముల్. 179 

క, హత శేషులు. తుక్తార స్రతతింబడి చెట్టుకొకరు పరువె త్రిరహో . 

బతికిన బలుసాకులు దిని కతి మసల(గవచ్చు ననుచు జింతిలి వంత కా, 180 

క, శిమ యనక తెలు వీరులు భ్రమించు సరఘాసముత్క_రము(దోలి కరం 

డము( దెచ్చు కరణి వెరుల సమయింస(గ (జేసి కృతిని సాధించివడి కా. 181 

తే, విజయ లక్ష్మీ వరించిన వేడ్క_సొబగు వీకచముఖ సంకజమ్ములం (దికటపడ (గ 

గత్తలాని కూటువలెక్కి , కవివరుండు బర(గు భూధర మార్గమ్ము బట్టిరా(గ. రిల 

ఉ. ఎవ్వరు వీరు క్రమ్మజనిదేటి మహాపిళయ మ్మటంచు( బె 
న్నివ్వెజపాటు గిందుకొన నిల్చె జన, మ్మరుదెంచినట్టి యా 

కొ౦వ్వడి కాండునున్ సుకవి కుంజరు లీ నగమందు నుందురే 

కొ9వ్విన వై రి:గూల్చి కృతి(గొం చరుదెంతుననెన్ జనుల్ వినన్. 183 

ఉ. నవ్వుమొగాల వారు “కవినాథు(డు తాను వసించునిందె మా 
నెవ్వగ(బాపి మాదు కృతినింగొని తెచ్చిన మీ బుణమ్ము మే 

మెవ్విధి సీ(గువారమొకొ యెంతొ కృతజ్ఞుల”మంచు( బల్కుటల్ . 

మవ్వపు వారువమ్ము క్షణమాత9ము భూస్టలి నా(గకుండుటల్. 184 

ఉ. కళ్ళిములాగి యశ్వము నెకాయకినా(పి చలించు రెండు నం 

కోళ్ల నుదన్ని లాఘవము నూల్కొలని దిగ్గనడిగ్గి పే్రేమమె 
వేఏళ్ళంజెలంగు కళ్యమును వీ(పునవై. చి స్పృశించి దువ్వచో. 

గాళ్ళ వెలుంగు పావలొడికమ్ముగ సాహిణియూచ్చె నయ్యెడన్. . 185 

తే. దళపతియుబేగి కవినాథు దరికివచ్చి (మొక్కీ- (ప్రక్కనాసీను(డై ముదము మీటి 

గనడిగుల గెల్చి కృతిని గె కొనిన వితమునంత వివరించి కవి(గని యనియెనిట్లు. 1886 

చ. పృణిధి ముఖమ్మునందెలిసె భాగవతమ్మును మీరు కన్న డేం 
దునకు( గృతి కా సమర్పణమును౯ా సలుసం జనుచుంటిరంచు మా 

__ మనుజపతిం గవీందు) లవమానము సే సయుట పాడియౌనె త 

ద్ధనకనకాది వస్తువులు తక్కువయుండునె మీకు మాకడన్, . 187 

ఉ. ఒప్పియు మీర లియ్యకొనకుండుట లిష్పుడ తెల్లమయ్యె నా 

మొసప్పె మిమున్ దృణీకరణముం బొనరించెను (గ్రంథ చౌర్యమే 

మెప్పగు కర్ణమంచు(, దొలి మీరతె మా నరపాొలు నౌనతి కా 

చదవక యందు వచ్చునెడ( దద్విధమేమని విన్నవించెదన్. అ . 188 
19 
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సీ. ఇంద్భగోప్పర కాంతులీను రాంకవముల మనపైన హోంబట్టు మంజిడులను 

- 'బహుళార్థయుత ములౌ బన్నసరమ్ముల నవరత్న ఖచిత స్వర్ణవలయముల( 

- దృణకొళ్ష జలవృద్ధి నొనగూడు నృగ్రహారాదుల(గల థ్ ధొత హర్మ్యములను 

గదను దొ9 క్కెడి జాతిక రలాణమ్ముల( బగటి దిన్వటులొప్పు పల్లకీల 

త్త విరియువాలవ్య జనపాళి. బరిజనముల ముమ్మరమ్ముగానిడి కవి ముఖ్యు(జేసి 

స్వర్హపుష్పాల. బూజించి క్మాధవుండు జాతిరత్నాలందుల తూంచు. వీతి(జూదు. 189 

చ. ఇప్పుడును మించిపోయిన దదేమియు లేదు కవీంద౦చంద) | మీ. 

యపహృత కావ్యరాజము మహాదృతి6 (బాణము లడువెటి మా 

నృపమణి గెల్బుకొంట లది నేరుగ వారికెచెందె దాని నో 

విపులయశస్క. ! మీరు నృప ఏీటికివచ్చి (గహింప(గా(దగుకా. 190 

చ. జనపతి యాజ్ఞలేక యిడంజాలము తత్క్బృతి. మేము & మీకు సిం 

గన్ఫపతి సన్నిధానమునం గావ్యముగై కొను టొప్పు దా దానితో 

'ననుపసమ గొరవాదరము లంచిత సంపదలబ్బు మీకు నే 

మనియెద రింగితజ్ఞులు మహాకవిశేఖరు లంచు వాకొనకా, 191 

వ. అంత నప్పోతరా జాతనింగని యిట్లనియె, . . | 192 

సీ, _ ఎవ్వాని హృదయాబ్ద మే (ప్రొద్దు విహరించుకోలుముల వడతతి మేకాంతగృహము 

ఎవ్వాని సన్నిధి సీ రత్న గర్భతా ఫణీశయ్య( దలదాయుకొనిన లిబ్బి 

ఎవని నాభిపయోజ భవనమ్మునకా వాణికుల ముద్దరించెడి కోడలమ్మ . 

ఎవని సంసారాన శివ సర్వమంగళ యొడిండాపుకొను నాడవడుచు తాను 

తే. మాయ యెవనిద్వారమ్ము మున్ మను యవనికగంగ యెవ్వానిదగు కార్ల లడుగుముడులగ 
"సురలు నే పొద్దులెవని కింకరులు తాము తాదృశుండగు హరి వేడ ( దక్కు వేమి ౩ 198 

తే, ఉపనదీనద సంగతి 'నూటజెల (గు మహిత: సంస్కారసంగతి మాట వెలు. 
* డెలిసినంతలో మీ రిట్లు పలుకుటొప్పు నాకు(దెలిసిన విధమునే నడచుబొప్పు. 194 

తే. మధుస మంబుజసంగతిన్ మధువిమ త్త చి త్తమున, నిజధామంప్పు( జింత మజిచి 

రజనిగని ముకుళించు సీరజమునందు. “జిక్కిమడియు. వినిర్మ క్రి ఫక్కిగనక. 196 

సీ ఇల మృదంగమునకు నెడమయు౬ గుడియునా నిరుపంక్కగతు. లెవ్పుడెలుంగు టొవ్పు 

_" బోనమ్ము నిచ్చలు. భుజియించు( బలికింప ధనధన శబ్దాల దనరి యెడమ. 

తటు(గని బోనమున్ దన. పొట్టనిడుకొని ఓంకారటంకృతి నొప్పు కుడియొ 

కుడి పైన ముక్కాలునడక 8 కోబించును. నెడమ పై పావలా నడకతగును - 
టో 

శే, రాగపటగు ప్ర ప్త చర్మనూత ము బిగించి (కుతి. జెడకయంచి' లయకాలగతి. జరించి" 

క. “త్రద్ధితరి”ియంచు (మోగింపందగ రుచించు!గాని. యెడమ మో(గుచునున్న గతియె నున్న. 
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మ. తరణోపాయమటంచు భాగవత త త్త్వంబే నీటుల్ పాడితిన్ 

సరి తా నద్దిలభించె సార్థకము మజ్జన్మంబు నాపైన ని 
ద్దర నా భాగవతంబు వెల్లుత పరా స్తంబౌత నా కేమి: యే 

కరణిం జూచిన సర్వరక్షకు డు సాక్షొదాగిము డే నెవ్వండకా ? 17 

మ, ధరణిన్ దారసుతాలయార్హ ఘనతా ద9వ్యమ్ములన్ నమ్ముచున్ 

బరసౌఖ్యమ్ములె లేవటంచు ఇ మమతకా దాధల్ వడుకా మూఢు.! డె 

క్క_రణికా దాను 'స్తనంధయుండు జననీ _స్తన్యమ్ములం గోలు చా 

బరి వేరొండుపయోధర మ్మలరుటల్ భావమ్మునం గాంచ(డో. 188 

సీ. బహుదినస ంగమ్ము బజపిపోయిన పుతు౦గుజిచి యుమ్మలికమ్ము మజువ మెందు 

పుట్టిన యంతనే గిట్టు నినుంగుకై వెతయంతగా. బీడ వెట్టదెందు . 

.. 'ఉండియుండి నిజాప్పు( డొక్కసారియె హఠాన్మరణ మొందంగ( గుందు పెరుగు నందు 

పలునాళు లా మయబాధితుండై బంధువరుగ నెంజిలి తీవిమగుచురాదు 

తే, నాది నాదను భానమ్ము పాదుకొనిన కలన ముమశానుబంధమ్ము కల(తవెట్టు : 

కాదు కాదను భావమ్ము గజపుచుంట సతతవై రాగ్య సిద్ధిచే వెతలడంగు. 199 

ఉ. అందులకేను నాకు( గృతియందు వివృద్ధినిజెందు సంగ బు 

ద్దిం దునుమాడ నాత్మ (గడు ( దీవికృషిన్ బి బొనరింతు. మిమ్ము నే 

మందు విరాగభావ మొక మందయి శాంతిని గూర్చు(గాక నా 

డెందము నందువే దెలుపు(డీ నరపాలున కీయుదంతమున్ = 200 

శ. విశ్వక ల్యాణ విజ్ఞాన వృష్టికొ అకు ( గవులు సత్కావ్యలేఖన కతు నొనర్వ్ర9 

విఘ్న యందూనిలమ్ములు పేవకుండ నెపుడు సర్వేశ్వరుం డనుగ్భహించు (గాక 3 విరి! 

శే, విజ్ఞుడయ్యును మాత్సర్య వివశు(డగుచుం జేయు దుష్టకార్యము లన్న. జతంమేమి. 2. 
మేఘ ఘ సంఛన్నగాఢత మిస్రమందుం గన్నులుండియు నంధు(డై కాలు(గాదె ! 202 

వ. అని మరియు మా రాము( డాజ్ఞైనిడ నిటులెవత్తునని సేనాని నంపి శిష్య సందోహము 

నారసి యిట్లనియె, |. : 203 

శే. మహిత వేదనాదోదూయ మానలూన వృంత జలజమ్ము 'మామకస్వాంత మిపుడొ 

నేల వా9లెను, జీవన (శ్రీ శ్రీలంజిల్కు మలయపవనమ్ము దీని _మేల్కొలుపలేదు. 204 

తే. రోత జనియించె షట్పదగీతికలను బారివృడంబుద వృష్టిలో బస నశించె 

. బాలభాస్క-రకిరణ 'సంస్పృర్శమింక నన్ను నవ్వింస (గా (జాల దెన్నటికిని. నం 205 

శ్రే రాగ రంజిత పా9భాత భోగచవ లన -నరుచి(గొ నె రామచంద్ర దివ్యాంఘిరియుగళ 

సన్నిధానంబె. నా దగు పెన్నిధాన మితర విశ్వంబుతో( బనియేలనాకు? = 208 



తే. ద9తికి నన్నాళ్ళు మాత్సర్యభావమూని చచ్చు వెనుక పాయ సభక్ష్య శారద్ద మొస (గి 

తామె మెసవి లోలో? దృ ప్రి పి(6 దనరుచుండి మొసలి కన్నీరు విడుచు నీ మూర్గజగతి. 207 

తే. స్వార్థయుత విశ్వమలిన సంస్పర్శములకు మన్మ నోదర్పణము గుండ్రిమసక గంమ్మి 

ప్రభుని సారూప్య ప్రతిబింబ భాసితముగ నెస(గదిట నుండినను దూరమేగనిండు. 208 

తే. ఈ పరియాణము తుదలేని దిందు స్వపథ విలసితోసాంతకాసార జలధిమునింి. 

నవ్య వస్త్రధారణము నొనర్చి పేర్మి( దెచ్చుకొనినటి చదిని దిని చననగు. 209 | | ca] (on) 
| 

తే. ఈ యనంత నీలాకాశ తోయనిధుల యుభయ పకల: దరియించి (ప్రభు విభూతి 

నలరు నుత్తుంగ భర్మహర్మా్యాగ శిఖరభాగముల వా9లి శాంతిగా బ9తుకనిండు. 210 

తే. ఆ మహోన్నతస్థానమ్ము నధివసించి సూక్ష్మదృష్టితో, నట నుండి చూదు నాకు 
న(ద్రికూటంబె కలభ మట్లగవపడు నన మదగజంటొ పిపీలిక మాడి డ్కి( దోంచు. all 

చ. అనుచు వచించి పోతనయు నద్దినమంద వసించి రేయి ని 
దను గను శిష్యసంత తిని దక్కు_జనమ్ముల( గాంచి విఘ్నముం 

బొనరుపకుండ లేచి రఘుమూ రికి వందన మాచరించి యో 

యినకులవల్ల భా ! యనుచు నెంతయు నార్తివచించు సీ గతిన్, 212 

ట్. శ్రీరఘు రాణ్మణీ 1 భవదశేష కృపామహిమన్ మదీయ సం 

సార పీబంధ గ౦9౦ధి నొకసారి సడలి మమత్వ సత్వ వి 

నార మడంచి జ్రానగురు చక్షువు నిచ్చి భవత్సదాబ్లికో 

భారత భ క్రిభావసుధ పాన మొనర్చ (గ నీవె నిత్యమున్. = 213 
చ. అనుచు మహాకవీంద్రు( డపు డై హికభోగములెల్ల రోసి లో 

దనరు కళత 9 పుత9 మమతల్ "తగంగోసి ప౦పంచ మోహముకా | 

వెనుకకు. దోసి రామపద నీరజముల్ నుతిజేసి భక్తిమె 
ఘనతర తీర్ణయాత9లను గాంచంగనై తలపోసి యిట్రనుకా, 214 

శా. స్వామీ 1 వేతొక దిక్కు గాంచ ని(క నౌ సర్వస్వమున్ సీవె నేం 

గామాంధుండను గాన, నిన్ని దినముల్ కానంగలెనై. తి నిక్షా 

ధీమాంద్యంబున, జవ్యనంపు. మదిరన్ దీపించు మెకమ్ము తౌ 

సీమె(దో(చు జరాభరా ప్రి నెటకో యేగుకా ననుజా వీడుచుకా. : 215 

తే, మానవీయ. జీవన దినమార్గమధ్య గత తృతీయ యామమ | వార్ధకమ । తమిన్ర 
a మిశ్ర సంధ్యా (3 ప్రదోషమా f మితవై 6 రి! స్వతను పూర్ణేందు కృష్ణపక్షమ 1 నమోస్తు 1216 

చ, వనితల వాలు చూపులకు వా9లుచు6 గాళుల. భూ9విలాస న: 

ర్రనలకు నాట్యమాడుచు స్మితన్ఫురదానన పద్మ సద్మ బం 
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ధనమున( (భ్రాణపంచక మద|భమరాళి బలిం బొనర్చు యౌ 

వన మదిరాసమ త్తతలు వ్యర్గగతిం దిగజాణెనే తృటి కా. 

. వేడుక వచ్చినా(డ ( బృథివీళల యాత 9కు గాందుచుండ(గా 

_ మూ:డవజాము మించె( దుదముతైైను దెచ్చిన రొక్కమెల్ల నీ. 

em 

సీడ యదేమొ కాని పుడమిం బొడువై నడయాడసా గె( దా( 

గూడ(గ6బోవునో తిమిర కూట నిగూఢ నిశీధ మాతృకన్. 

. అరుసము తోడ భార్య యని యాత్మజులంచును నెన్ని యెన్నియో 
బరువుల మోసిమోసి కడు వంగాను (గుంగెను మూ:పులుకా జరా 

శరధి తరంగ ఖీకరవిసారమనకా ముడుకల్ వడెన్ గశే 
బరమున మృత్యుభోగ్యమయి సండెనుబో( దలకాయ యెల్లెడన్. 

బిగి వీడిన నరముల వల తెగిపోయిన పంజరాన( దేలు శుకంబై. 

యెగసీ చనె నందమనునది గగన చలచ్చంచలానుకారిణి యగుదున్. 

, కటికకాలు (డు సంసార గహ్వారమున వచ్చిపడిన జీవులకు యౌవన వనస్థ 

జీవన (గాసములను నిశ్చింత మేపి "పెంచుటలు కో(త కనుచు భావించ రయయొ | 

అనుచున్ బోతన యీగతి( దన మతి దలపోసి శిష్యతతి నంతయు న 

త్యనుసమ వాత్సల్యంబున( గనుగొని. దీవించి యుగంగా దోరకొనుచుకా. 

సూర్యోదయ పర్యంత మవార్యగతి న్నడచె సుకవి పదిక్రోశము, లా 

చార్యుం డేండని శిష్యులు పర్యటన మొనర్చి వెదకి పడయ రెచటనున్ . 

. పోతన యాతన లనకయె. చేతమ్మున హారివ నదాబ్లి చింతనమెదుగ ౯ 

నూతన సత్వ మ్మొస్ప (గం (బ్రాంతి౯ా జనపదము. లూబ్ళ బాటలు దా(టుకా. 

. శీతలచ్చాయా పరీతకాననరాజి గోవింద వాత్సల్యగుణము నరసి 

మధురతోయాపూర మహిత నిర్హ రపాళి శార్జి సత్కరుణ రసము గ్రహించి. 

కందమూలఫలాది ఖాద్యవస్తూత్స త్ర తి హారి దక్షణ బిరుదు దలంచి 

వరణీయ మలయ పవన సుఖస్ఫర్శల. విష్ణుకల్యాణ కృద్వృృ_త్త మెటి(గి 

. లలిత ఘాసార్డరి పులినశయ్యల( బరుండి బాలగోపాలు సుకుమార భావమెంచి 

శకున శ్రుతి సుభావహక లస్వనము వినుచు సామగానలోలుని గానసరణి ( దెలిసి, 

శే, మేఘరూపమ్ములన్ హరి మేను దలంచి చంచలలకాంతులకా శార్తి చకిమరసి 

లా. 

గర్జలజా శంఖ ఖ-విస్వానగత్యుల నెంచి చేతమున నిట్లు దలచు నప్తోకనకవి. 

i వవనికై.. ంగిణీ నవరత్నఖచిత సుస్వాగతద్వారమై చదల వెల్లు 

శ్ తటాక మెవ న డొమ్టాలిడ నింత మెగసియాడు. పండె నై ఘు; 
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శ్రా 

ఎవనికి దివి సాగు నేకాధిసత్యమ్ము సూర్యచంద్రులు తేరి చూడలేరు 

_ఎవ్వాని కలయిక నెలమి భూదేవికి బులకలై సస్యంపు మొలక లెదుగు 

. ధర శెవడు జీవనములెల్ల ధారవోసి వర మొస(గి తిరోహితుండగు హరి యనం జను ' 

నట్టి ఘనుడు ఘనాఖ్యతో నలరండేల వానిపై నగ౦పీఠి కన్వైవదేల? ౨. 227 

, పూల6 గలసీన తేనెయైపోవు నదిరాల( గలసిన నశనియై రాలునేల 

పుష్పగర్భాసవమొ వజ పుంభిత మ్మొ ఘన హృదయ మర్మమిది యన:గల రెవరిల ? 228 

. ఆకాశ వనధి నా యమృతాంబు ధరముల పిక్క నీ యశనిపాతమ్ము లేల _. 
విశ్వసౌధమ్ములో వెలు(గీను రవి పిక్క. ఘోరమొ నిబిడాంధకారమేల 

" జలధిగర్భమ్ములో విలువైన రతనాల సరస జలగా9హచయ మదేల 

pe 

నలుదిశల్ వీచెడి మలయమారుతమతో . బగిళయ ప9భంజనప ఫట లి యేల 

. సురభిశ మరంద రసపూర్ణ సుమలకాళి పిక్క. విసమొల్కు నలతాచుపాములేల 

మధుర జీవన స్వర్షసంపదల తువల నిరత భీకర మరణంపు నిరయ మేల, 229 

. గాలి యూయెలయగు తీవె కా(పురమిడి పరిమళములీను మధుకసపాన మొస(గి 

యా ప్ప మిత్రదర్శనగతి హర్షపజచి పూలబాలను బడంగూల్బనేల స్వామీ 1 290 

. మట్టి నంతయు. జత గూర్చి మనను 6 జేర్చి (పేమతో నిల్చుకొనిన యీ పిట్టగూండ్ల ( 

బొందికగ( గట్టికొనిన యీ బొమ్మరిండ్ల6 గాల(దన్ని కూల్చెడి శిశులీల లేల ౭ బక 

- పొలుపై న మువ్వన్నె పులికళాసమ్ములో( (గౌర్య సామాజ్యంపు6 గా(పురంబె 
ఆకలము (గసించు హరిణ తపస్వి యా పులిమన్నియకు గూర్మి భోజనం బె 

అలరు దండను బోలె నలరు సర్పము నోట. గాలకూటవిషంపు( బాలనంబె 

పలు వన్నియల నీను చెలువంపురాశి మయూరమ్మునకు సర్పపారణంటె 

. పకట సుఖదుఃఖ మయతను బరంగుచున్న ద్వంద్వవిధ సృష్టిరచన కాంతర్య మేమి. . 

పాతం తెరనేటు తెరచాటు పాడి యాడు నా(టి 'వెల్లుల చీకట్ల నాటకంబె, 2892 

, అనుచుక౯ా నిజమనఃపద్మంబున ర కృనళినదళ విశాలనే(క్రు సీలజీమూత మనోహరగా(త్రు 

మణిముకురమంజుతరకపోలు ( బో9ద్యదర్దేందు సుందరనిటాలు గురుతమో విదారక 

సురుచిరదరిహాసు. బ్రిణతారర్తి హరశీలదయాద్భగ్విలాసు దురితనిళశాట _ మదగజ 

హర్యక్షు రమాకాంతా సమాక్కాంత పీన విశాలవక్షు మౌనిజన మనోహారు మణిమయా . 

భరణ శరీరుC గనన్నిషంగు విజితానంగు వై భవవిజిత మహేందుి వై దేహీపతి 

: థ్రీరామచందు9( దలంచుచు మార్గాయా సంబులకు( జలింపక. యేళ్ళు దాంట్ యూబ్ళు 
గడచి పట్టణంబుల( గాంచి పర్వతంబుల జరించి పుణ్యనదీ నదంబులం దో!గి- -గణ్య ' 

క్షేత్రతలంబుల. నాగి యోగిజనంబుల ల దర్శించి వారి. వాగమృతపానంబులకు హర్షించి 
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em 

దారిమధ్యం జిక్కు. ఫలంబుల( గుడుచుచు 'జలంబులం. ద్రావుచు. గష్టసుఖంబుల 

_ గణింపక నష్టమోహుండై గా9మైకరాత్రంబుగా జనిచని, వత 

. ఊర్హ్వ విషప సప్తకోపరి6 జెల్వారు వై కుంఠభవన నివాను (డన(గ 
యఖ ర 

వరశేష ఫణితను వలయ స ప్తకముపై వసియించు శ్రీ శ్రీనివాసు. డనంగ. 
సప్త జన్మార్టిత సత్సుణ్యధనరాశి వెలమాంగు పరలోక ఫలమనంగ 

- తను సమంచిత స్పధాత్వతీత నిశాంతరాత్మ కోభిలు పరమాత్మయన6గ 

తే, ఏడుకొండల పై నిల్చి యెల్లజనుల కభయదానమ్మొసంగు (శ్రీ హ _స్తముద 
దాల్చి భ కృమనోభీష్షదాయియైన వడ్డికాసుల వంక టరెడి(గాంచి. . 284 

వ. ఇట్ల భివర్హించం దొడంగె. . లలి 

ఉ. పాదయుగంబు కల్పతరు పల్లవ పుష్పకృతంబు; స్వచ్చగం 

గోదక సన్మరంద కృతయోగి జనేక్షణ భృంగసమ్మదో. 

' తృాదకరంబు, నిత్యనిజభ క్త మహో గభవాద్ది తారక 
శ్రీ దవహిత్రయుగ్న మన. జెల్యమరున్ ధర వేంకమేశ్వరా ! | 286 

. హరి నీలాభమృదూవరావని గథీరావ ర్త నాభి 'హరిదాం, 
తర సంజాత మనో హరాబ్ది సుఖనద్మం బందు వాగ్ళ ర్త బం 

భరమై వేదమరంద పానరతి నున్మత్తుండునై సేయు సు 
" స్వర  సామశురితి ( దృ ప్రి పిగాంతు వె వరేళా | వేంకటాద్రి ప్రభో | . లం? 

. కొనుభరత్నచంది సువికొనక మె సరసప9పూర మె 
—0 యా E౯9 టాం 

నిస్తులహీర మౌక్తిక వినిర్మీత నిర్మలహారపూరమె 

శ స్పనవాంబు దద్యుతివిసారి భవద్దురు వక్షపీఠి( దా 
వి స్పృతివెల్ల నద్దియని పీడదు నిన్ రమ వేంకటేశ్వరా TT . 1 

. అతులిత రామణీయక మహార్హవమ ౦దున( బుట్టి రత్నసం 

తతులను జుట్టి లక్ష్మికయి దండల నండ(గనుండి శ సం 

గతింగొను సీ గళంబు వరకంబువుకే సతతంబు సద్గుణ 

పితతుల( జెప్పుచున్ ' 'బిణవపాఠము నేర్చదె వేంకటేశ్వరా = వశ 

. శ్రీవ! స్వభ క్ష షట్బద సుసేవ్య భవద్వదనారవింద సం. 
దీపిత మంజులాధరము నిస్తుల భోగరమానురాగ ని _ = 

. కేపము దంతపంక్షులు విశిష్ట శుచిస్మితి. కుందకుట్మలా. . 

" కేసకకాంతి నాశితుల' సిల్గుటీరుల్ దునుమున్ రమాధవా 1 nl 

. భాసుర భూ 9యుగమ్ము సుమబాణుని. దివ్య శరాసనమ్ముగా 

నాసికయు కా దరస్మితము నోబ్య 'చపారగము" "లయ్యనర'గ ట్ర లావై 
నను E పస 



296 ' పోతన చరితము: 

కాసన ము క్రచంసక సుహారకృతార్గున మల్లికాంబుజ.. 5 ః 

' పా్రొనములై జగన్నయనపర్వములై మనె వేంకటేశ్వరా: ౨. el 

ఉ. నీటగు పద్మరాగ హరినీల హరిణ్మణిహీ రతారసక్ 
కూట మహోజ్జ్వలార్ల మణీ గుంఫిత మై పదియాజు వన్నె మేల్ . 

హాటక రత్నదీ ప్తి పి( దనరారు. కిరీటము ; పారిజ్నగాగి స 

ద్వాటి( జనించు భాస్కరుని భాతి వెలుంగెడి వేంకటేశ్వరా 1 242 

తే. ధన్యమయ్యెను మజ్జన్మ తావకీన దర్శనమ్మున. శేషకు ధరనివాస ! ల 

క్షితిని మత్కృత ఢీ భాగవత పురాణమునకు ఫలము నీ దర్శనమ్మనుచు మొక్కి. 248 

చ. సురుచిర దృక్సరోజముల నూనళరుకా బంసవించు మించు శ్రీ) 

హరి యగు శ్రీనివాసు. బిణయామృత పూర్ణమనస్సరోవర 
స్పురిత తరంగడోలికల పొంపుగ( దూంగెడి రాజహంసిన. ™ 

దరి నలమేలుమంగ నొగి దర్శనముం బొనరించి యాదటన్. _ 24 

వ. కరిగిరి కరిగి వపాపరిమళోల్లాస వాసితాధరపల్లవుం డగు వరదరాజవల్లభుం గని, 249 

ఉ. పాయని మాయవోలె( దన పట్టు సడల్చగనీక నక9 మా 
ప్యాయగతిన్ మదద్విరదపాద మభేద్యత సంగహింప నీ. 
సాయము(గోరి వేడ నది సత్వరము క్రి నొసంగితీవు నిన్ Sl 

_బాయంగలేని భక్తిం దలపైనిడి హస్తి నగేంద) మయ్యె(గా. === 246 

ఉ. హ_స్టిగిరీంద ! నేను కరియట్టులె సంసృతి సొగరమ్మునన్ 

నిస్తుల మోహదాహమున నీచమమత్వ జలగ౦ంహగ)ిస 

న్మస్టకయుకి జ్ఞానలవమాత$ విహీను(డన్టై చరింతునే 

హస్త యుగమ్మునె త్రి బహుళా రిని వేడుదు (శ్రీ మనోహరా! 247 

ఉ. సుందరరూవ ! నీదు పదశోభల. దాఏవెడీ కంటిపాప లిం 

కెందజదేమి చెస్సినను నెందును గాంచవు తల్లి చన్నులన్ 
విందులుగో లు పాప లవి ఏడుమటన్నను నేడ్వకుండ (గా 

= నుందురె ? తావకాంఘి? విడనొప్పదు నా మనమెప్పుడుకా హరీ: _ 248 

చ, ఉదరదయామృతోదధి మహోర్మికలై వణలొప్ప వానిపై ౨౨. 
ముదముగ( దారహారముల ముద్దగు నుర్వులు పర్వులె త్త తసాం 
పుదనరు సుళ్ళరూపమరు సొక్కిలితో నయనాద్ది జీవన i 
 పిదమయియుంట దాని నెడంచాయవు దృక్కు.లు చేవరాడ్వరా !. 2 

శా. సౌందర్యార్లవ దుగ్గముకా స్మరసుమాస్త వాతముల్ బిట్దునా _....._..- 

నందో బ్రహ్మయటన్న నాద మొలయన్ ద్రిచ్చన్ భవ్యద్రూవ ఫా పూ 



296 పోతన చరితము 

కాసన ము క్రచంసక సుహారకృతార్లున మల్లి కాంబుజ 5 " 

. పాంసములై జగన్నయనపర్వములై మనె వేంకణేశ్వరా 1 ౨. 21 

డి, నీటగు గు పద్మరాగ హరినీల హరిణ్మణిహీ రతారసత్ 
మహోజ్జ్వలార్హ మణి గుంఫిత మై పదియాజు వన్నె మేల్ . 

హోటక రక రత్న పి( దనరారు కిరీటము ; పా9జ్నగాగ స . 

ద్యాటి( జనించు భాస్కరుని భాతి వెలుంగాడి వేంకటేశ్వరా 242 

తే. ధన్యమయ్యెను మజ్జన్మ తావకీన దర్శనమ్మున శేషకు ధరనివాస! ౨. 

కితిని మత్కృత ఢీ భాగవత పురాణమునకు ఫలము నీ దర్శన మ్మనుచు మొక్కి. 240 

చ. సురుచిర దృక్సరోజముల నూనశరుకా బ౦సవించు మించు శ్రీ 
హరి యగు శ్రీనివాసు. బిణయామృత పూర్ణమనస్సరోవర 

స్ఫురిత తరంగడోలికల పొంపుగ6 దూంగెడి రాజహంసిన. . 

ద్దరి నలమేలుమంగ నొగి దర్శనముం బొనరించి యాదటన్. a2 

వ. కరిగిరి కరిగి వపావరిమళోల్లాస వాసితాధరవల్లవుం డగు వరదరాజవల్లభుం గని, 245 

ఉ. పాయని మాయవోలె( దన పట్టు సడల్చగనీక నక మా 

ప్యాయగతిన్ మదద్విరదపాద మభేద్యత సంగ౦హింపనీ 
సాయముంగోరి వేడ నది సత్వరము క్తి నొసంగితీవు నిన్ వ. 

_బాయణగలేని భక్తి ( దలపై నిడి హస్తి నగేంద) మమయ్యెంగా ౨. 246 

ఉ. హ స్తిగిరీంది : నేను కరియట్టులె సంసృతి సాగరమ్మునన్ 

నిస్తుల మోహదాహమున నీచమనుత్వ జలగరిహగ9న 

న్మ స్టకయుక్తి జ్ఞానలవమాత3 విహీనుండనై చరింతునే . 

హస్త యుగమ్మునెత్తి బహుళారిని వేడుదు శ్రీ మనోహరా! : 247 

ఉ. సుందరరూవ ! నీదు పదళోభల( దావెడి కంటిపాప లిం 

"కెందఅ దేమి చెస్సినను నెందును గాంచవు తలి చన్నులన్ 

విందులుగో9లు పాన లవి వీడుమటన్నను నేడ్వకుండ (గా 
నుందురె ? తావకాంఘి విడనొప్పదు నా మనమెప్పుడుకా హరీ: విక్ర 

చ. ఉదరదయామృతోదధి మహోర్మికలై వళలొప్ప వానిపై ౨౨౨. 

ముదముగ( దారహారముల ముద్దగు నుర్వులు పర్వులెత్త సొం ౨. 
పుదనరు సుళ్ళరూపమరు పొక్కిలితో నయనాబ్ద జీవన . 

 పిదమయియుంట దాని నెడంబాయవు దృక్కులు దేవరాడ్వరా. 1 29 

శా, సౌందర్యార్లవ దుగ్గముకా స్మరసుమా స్త్ర (వాతముల్. బిట్దునా _... 

నందో బ్రహ్మయటన్న నాద మొలయన్ దర్పిచ్చన్ భవద్రూన పా..... 
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శా. (శ్రీ రాజిల్లు లసద్భుజాంతరత టిన్ జెల్వారు (శ్రీ కె కొస్తుభా 

కొరంబుల్ గన: బూర్వ శై లతట సాక్షొద్ఫూత బాలార్క శో 

భార క్రిం గలిగించు దాసనయనాబ్ద (శ్రీ వికాస ప్రభా 
పూరంబుల్ ప్రవహింప నాదు రయి మోడ్పుల్ రంగనాథ ప్రభో! 

. అద్ది శ్రీ వత్సచిహ్న మో యాశి)త జనదోష భోగ్యతాచిహ్న విభూషణంబొ, 

వై జయంతియో యది రనూవారిజాడ్ని సుందరాపాంగ కాంతియొ సూరివినుత | 

చ, - తిలకమదమ్ము కొింజెమరు తేమ నొకించుకజాఅ దానితో. 

వలపుల(గూడ( గన్హొవ కృషపారసవారిధి నీ(దులాడెడికా, 

_ నలికమునందు ముంగురులు నట్టిటు దా(గురుమూ(తలాడ (౬ గుం 

డల మణీకాంతిగండముల నాట్య మొనర్చుచు సుస్మిత ద్యుతిన్ 

తే, పై (డికొండ కూర్మి ప9నవించు హారినీలమణి యనంగ స్వర్షమకుట మందు 

డి. 

సౌగను లీను నీదు సుందరవదనారవింద మెప్పడు కనుల విందొనర్చు. 

తావక దివ్యమంగళ సుధామయ విగ్రహ దర్శనమ్మున ౯ 

బావనమయ్యె జన్మ భవబంధము లూడె మహాఘవార్డి కి ౯ 

నావ లభించె ఘోరమగు నారకబాధ నశించె ము కి కెన్ 

దోంవజనించె నిన్ను గనుదొన్నెల రెప్పలవిప్పి తా)వెదన్. 

. చకుళోంత౦విభుండు తావకవపు సౌందర్య సారామృతం 
బక్షీణంబగు కాంక్ష హెచ్చ ద్విసహసా క్షి ప౦భాలోకన కా 

నికేపంబటు (గ్రోలి తృ ప్రిదనరన్ నేనంచు వే మోములన్ 

| వీక్షింపకా జనుదెంచు భ క్రజనులకా వే రీతు లూరించెడిన్. 

. తమ్ము(డై పుట్టి సీ "సేవదస్ప డితని నన్నగా( జేసికొనిన సీ యండ విడండు. 

జన్మజన్యాల నీ -పరిచర్యనలిపి యతిపతిగ నీత డిల(జాటు మత మె మతము. 
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258 

FE) 

2800 

లం! 

262 

268 

204 

. అని యచటు విడిచి రామానుజ జగద్గురు పీఠాపీనుండగు నుభయ వేదాంత. విద్యా 

నిధియు( బరమ షిసనన్నుండును నగు “నొక్కు యతిపతి నాశ్రయించి తాప పపుండ9 

నామ మంతయాగాది పంచసంస్కారముల వడసి విశిష్టాద్వెతమతనిష్టాగరిష్టుండై 

భగవదా9మానుజముని ప్రిభావంబు నంతరంగంబునం జింత సేసి శ్రీ రంగరాజు సన్ని 
' ధానంబు వీడి పెన్నిధానంబు పోలి, భూతపరి వెలయు భాష్యకార దివ్యమంగళాకార 

టొ 

యిట్లనియె, 

. కాంతిమత్రీ గర్భకమలజుం డగుటనో కాంతి మతిం గల్లి కడలవెల్లె 

సందర్శనం బొనర్చి యాపాదాగ్గిము సేవించి భానించి యత్యంత భ క్తియక్షుండై- ..: 

"మూకము క్తి నొసంగు మునియొట(' బాంణుల మూకల కేల్లను- మోకమిడెను? 
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భూతప్పరీశు (దై పొల్చుటో నృపసుతా భూతమున్ విడిపించి పూత ( జేసె 

; అల యనంతాశమై యలరుటో హరిసేవ నలయ నంతటి శ క్తి సలవజీచెను 

బా. 

. ఉభయ జిహ్వూల శేసుండై యుండు పేమొ యుభయ వేదాంతములను సముద్దరించె, 

తిరిగి రామానుజాయనా' దరి కనుటలొ మహిని “రామానుజాయ నమః” యన(బడి, 266 

. ఆర్యా! మీరలు దోషభోగ్వులని నే నాలించితిం గాని మీ 

భార్యం దప్పులు మూడు గాంచియె యెడంబాయంగ న్యాయంబె మీ 

కార్యం వీ యిల సర్వభూతచయ మోక్షపా పయొటల్ సతీ. Le 

చర్యల్ జన్మఫలపదంబు లగుటల్ శంకించి పొమ్మంటిరో 1 207 

. దేవర పాదసాక్షి యెట( దెల్సను మీరిడు మంత 9రత్న మా 

ర్లావన : యంచు నిచ్చకములాడి గురుం డిడు పె పెన్ రహన్యమా 

శ్రీవరు గోపురాగిమున( జేరి సితోపలమట్లు బంచ వే 

పోవునె రెండు నాలుకల పూర్వపు పోకడలో యనంతు (డా ! . 268 

. హరియ ధరణియు( దమతమ బరువులన్ని యును భరింప శేషం వీవె యని తల నిడ 

నిహ పరమ్ముల " పేరట నెస(గునెట్టి ద్వయవిభూతుల మీ దొరతనము వెల్లె, 289 

. జాయను వీడి (శ్రీధరుని నన్నిధి నేమరకుండ దాస్యముకా 
జేయ(గ దీక్ష, వల్కల స సుచేలము దాలిచి మౌనివృ త్తి తినిం 

బొయకయుండు లక్ష్మణుని సద్ధతి మీనడ నుంట మీరువా 

రే, యని భూజను ల్చిలిచిరే మిము రామ “'మసహోదరాఖ్యచే.. _ 270 

. బహుధాన్య ముఖచయ భంగమ్ము నొనరింప ముసలిమె మరియెనే. మునివరుండు 

పబల మాయావాది సరవీర శిరములు నాగేలి చేంతల లాగె నెవండు 

అల యాదవ పికాళార్య శిమ్యండగు గోవిందు నన్నయు గురు వెవండు 

ష భోగ్యత్వ నిర్దుషతం దెల్బ దుర్యోధనాదుల పక్షమూనె నెవండు 

॥ అట్టి యతిపతి బలరాము నపరరూప మనిన నిర్వివాదాంశ మై యలర దెట్టు, ణ్ . 

ఆరయ(గా జగద్గురువు రామానుజాండె హరి జగద్దురు వగుట రామానుజతనె. . 27 

॥ శేషరూప్పండై దండమ్ము చేత, గొన(డు రాజదండ మొక (డు దాల్బె లక్ష్మణు(డయి 

పహలముసల దండయుగమూనె బిలు(డగుచును బూనె దండత్రియమ్ము రామానుజు(డయి, 

, నాల్లు పాదాల ధర్మమ్ము నడచెం నృతయుగమున 'దేరతాయుగమున నొళటియు ద్యాస 

.-రమున "రెండు. గలిజా మూ(డు సమయుకతన. దండముల బెంచె యతిరాజత మూ రి. 

4, తావక భాష్య వాక్సయ సుధారసముల్ తలకెక్క వాణి నో. 

దేవరవారి (శ్రీపదమె దిక్కున నాండె జనింపనై తి మీ 
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gm 

సేవ యొనర్ప భూతప్పరి సీమల, నేటికి నామరూప మొ 

దేవరవారి (శ్రీపదమె దిక్కునుమీ యతిరాజ దేశికా ః ల. 274 

= గురునకు దిరుమంతఏమ్మిడు వర శిష్యుం డనిన( బుడమి వంచకు(డగు బా 

పురె !: యాదవ పికాశక గురునకు( దిరుమంత9 మొస(గి గురువన(బడవే ! 276 

. వృద్దత్వ్యమండిన వేదత9యమునకు దండత౦యమ్ము నూ (తగ నిడియెను 
ణి 

మోహించివచ్చిన మోక్లై క లక్ష్మీకి గాషాయవస్ర్రమ్ము. కట్ట ంబెళ్తై 
వదములం౦ బడివచ్చు మదవతి వాణీకి వేదాంతనిధుల( (ద్రవ్వి తలకెఃతె 

_ హరిపదమ్ములు మేన సిరనివాస మొనర్ప సౌధోర్ల (పుండ)ముల్ జతపజచెను 
థి 0 

. హరియొ గీత వచించె రామానుజుండయి యహియె భాష్యమనర్చె రామానుజాు(డయి 

చేల తలలు దాలిచి వేనవేల నరుల కర్మభారమ్ము తన కంట గట్టుకొనియె. 276 

. రాక్షసరాజు లెల్లరును రక్రపిపాసువులై. జనించి రీ 

దక్షిణ దేశమందె యని తత్పరత కా యము(డేలు నీ దిశన్ 

రై 

శిక్షకు ( జేతి నిండ పని చిక్కునటంచును వాని గర్వముకా - 
దక్షత నార్చ నీ విటులు దక్షిణ దేశమునం జనించి తే. 277 

. అని వినుతించి వై స్షవమతాంచిత మంత9రహస్య మర్మముల్ 
తన కెటింగించు గింథ సముదాయము నెల్లను నార్యసన్నిధికా 
విని మనన మొనర్చి కనువిప్పు జనింస(గ న్య స్తభారవ 

ర్తనుండయి యేగి భ క్రిమెయి రంగసతీమణి గోద( బాడుచుకా.. 278 

. వాణియే పూ(బోణి వళవ ర్లినిగమారి పదముల నమృతసంపదల: జిల్కె 
శ్రీవామ యేలేమ శీలసంపదమెచ్చి సాపత్న్యసంగతి సమ్మతించె 
(శ్రీరంగనాథుండే సీమంతిని శిరోజ ము క్రదామములకు భ కు.డయ్యె 
పార్వతి యే సతీవతదీక్ష నెదమెచ్చి నిరతాక్షయ సువాసినీత్వమొసంగె 

. ఉర్వి విజకాంత లే యింతి యొజ్జలై రి పూతబ్బందావన మెవర్తు పుట్టుచోటు 
పితయగుచు విష్పుచిత్తు (డే సతినిబెంచె హరి వినోదనా శ్రీగోద నధీనుతింతు. 279 

. హరి నారాయణు(దప్ప వేరొకని నే నంటంగ( బోనంచునో 

సరసీజాయత నేత9 | తావకశిరోజ స్నేహ సద్వాసనకా 
విరిదండల్ నును వేణి వీడి హరికిన్ వేనోచలం జెప్పునో 

సరసీజాక్షు(డు వీని(గోరుట రహస్యంబింక నే ముండునో. ౨౨౨౨ ౨80 

చ, జనని | భవన్ముఖాంబు రుహసద్మమునన్ హరిషట్సదాకృతిళా 

గొని పాణయామృతాధరము( గోిలుచు “నీ వెది కోరుదానచో 



వనరుహనేత) : తెల్బు'మని పల్కిన “నీ పిియదాసులై న నా . 
తనయుల తప్పు పొట్టనిడి త్రాణ మొనర్పు మటంచు వేడవో. 281 

గోద యటన్న గౌతమియె గోదవు నీవ సరోజనేతు శ్రీ 
పాదము లంటివచ్చి హరిభ క్రపరీవృత పావతాపముల్ 
మోదత( బార(దో9లు రసపూర్ల ప్రివాహము గోముఖాన ని 

మేదిని నొల్మవోయుటలు మేలొనగూర్చు నడం జరించుటల్ . 282 

. వేద నినాదసారముల వీనుల విందిడు తేనెతేటలో 

శ్రీదయితా మనోహరుని చి త్రమెలర్చెడి పూలతో (టలో 
మాదత( జేతనోద్దరణముం బొనరించెడి పై డకోటలో 

రల 

తే. 

గోద రచించినట్టి యదు గోపకుమారునిందాడు పాటలో. 288 

. భృంగసంగతి నెప్పుడెంగిలి బితుకులై పొల్చుటనో మోము ముడుచుకొనును. 
పంకజాతములై కళంకితమ్ములగుట వనముల కా మసలును వంచన మెయి 

కామాగ్ని రగిలించు కందర్చశరమొటొ లలి. గళానిధి(గా౦చ లజ నొందు 

గతివిహీనములొట గళదఘ్న జలముల నొరుగాలుపె పె( దప మ్మొనరందేయ 

ఆ సరోజముల్ భవదంఘిరికో సమగతిదూ (గ గనువిప్పొనర్చు మితు9 (డు వెలుంగ( 

జెల(గి (శ్రీ లక్మీపదముల చెలిమిచేసి కోటి జన్మల్నెత్తియు వాని సాటిగనవు. 284 

నీ దరస్మితకాంతి. నెజిగ సోంకినంజాలు నజ్ఞానతమసమ్ము లంతరించు 
సీ వాగమృతధార నిచ్చగో లిన (జాలు సంసారమృగతృష్ష సమసిపోవు 

సీ పదాశీయణము నియతి ( బొందిన(జాలు వైకుంఠ సదపీఠి వలచివచ్చు 

సీ దయావీక్షణ నివహమ్ము సోకిన బద్దజీవు(డు విష్తుభ కుం డగును 

. ధరణి విల్లిపుత్తూరెంత తపమొసర్చి నిన్నుగన నోచుకొనియెనో కన్నతల్లి 
సీదు నామమ్ము స్వర్లల్బి నిఖిల వస్తువాహనసమృద్ది వాక్సిద్ధి వడయ (జేయు, 285 

. హారి బృందావనమందె చిక్కూనని తానా బృందయుకా. సర్వదా 

వరదాం[ఘిద్యయ పూజనాభిరతి శశ్వన్మోద సంరంభయై 

_ధరణీక౯ా వెలు నటంచు. బుట్టితివె తద్దామంబునన్ గోపికా 

విరహ పేేమమె శ్రీ శీ పరాత్సరపదా ప్తి ప్రకా గూర్చునం చాడవే. మం! 

వ. అని వినుతించి, a 
ఉం అచ్చ టినుండి పోతన మహాకవి దక్షిణ తీర్ణయాత9లకా 

బొచ్చెములేని భక్తి క నెదపొంగెడి యత్యనుర క్తి కిగాంచి తా. 

“వచ్చుచు సొంటి. మిట్టంగల వ వారిజిమితగకులాబ్ది స్టోమునిన్. 

(జకువులం దమితీఅం గాంచుచున్, ౨౨౨88. 
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క. ఆ యహమచట వసించెను రేయికా న్వస్నమున నొక్క జేండగవడి యో 

(శ్రీయుత మీ కృతికిప్పు డపాయము చేకూరె( జెదలు భక్షించు(దమిన్, 289 

ఆ. అనఘ : నీవు దీకందనరి యిచ్చోటనెయుండు మేను దాని నుద్దరింవ 

జనుచునుంటి నీదు మనమున ననుమాన ముడుగుమింక శుభము లొదవునీకు. 290 

తే. అనుచు( బల్కి యాత ( డంతర్తి తుండయ్యె నిదురవోవు సుకవి బెదరిలేచి 
_ హరి గుణానుభవము న్నార్తిమై నొనరించి కాలకృత్యములను గమత దీర్చి. 21 

ఆ. రామ: గ్రంథ మిట్లు నామరూపమ్ములు వడయకుండ భూమి నడ (గియుండ 

నాదు జీవితకృ్ళషి నష్టమ్ము నొందింసభూరి క కృతినివా య బురికొలుపుటొ, 292 

ఆ. స్వామి : నాదు గింథసంకేమ మెలు(గమి( గుడువననుచు దీక్షంగొనియె సుకవి 
వచ్చుపోవు భ క్షవరులు శ్రీ పోతన గాథ తెలిసి యెడ (ద వాధనొంద, 298 

ఆ, భాగవతమె యన్నపానంబు లీ(కనాకు తత్ప9బంధపఠన తత్సరతను 

వెళంబుచ్చువాండ వెడ(గునై చెడనేలయనుచు వ్యాసకృతిని హర్షమొదవ.. 20॥ 

ఆ. చదువ, వేల జనము లది గాంచి వినుటకు రా/ద్ దొడంగి రెంతొ రయముమీజ 

నా ర్త భక్తి క్రి సుకవి యాభ్యాయికల( జెప్పు స్వకృత భాగవతము స్మరణ రాగ. 285 

వ. అప్ర9పూర్ణనే త్రయుగణండగుటయు( నార్శ్వమునందె వసించు శ కో9ితల నొక్క (డగు 

యోగిపుంగవుండు లేచి కవివర్యా ? యిట్లు విలపింసనేల 2 యేడు రాత్ఫులును భగవ. 

దవతార కథా విశే శేషంబుల నాశుగతి( గావ్యగాన మొనరింస నాలించి హరి సృసన్నుం 

డగు, భవద దరిచితమగు భాగవతంబన పాయత నున్న వా. ర్త మీ చెవిం బడునని తెల్సి 

చనియె. అంత నతండు నత్యంత భ్ క్తియు క్షుండై హరిగుణగానం బాశుగతి స ప్ర 

రాత 9ంబులు (శ్రుతిపర్వంబుగా శ కో9ితృజనా ఘలతాల | వితంబుగా బాడుటయు తద్గానా 2 

మృతార్ణనమందు మునింగి చేతనాచేతనంబులు పునీతంబులయ్యె. 298 

 ఉ. అంతట భూధవుం డొక( డహర్చతితేజుండు పీరమొళి తాం. 

. బంతము( బూని సింగమ నృపాలుని స్వప్నము నందు సార్్రానా 

డెంతయు శౌ ర్యదీ పి పిని నహీన పరాక9మ పౌరుషా ప్రి | | 

- త్యంతము క్రోరిధ ఘూర్చీ తజపారుణలోచను(డై ge. AT 

శే, నాదు కృతికాంత సీగతి నాళశవజచి యశము నేమి గడించెదో యధమ చరిత : 
యనుచు గల్లోవరిచ పెటికను బటుగతి( గన్నుల న్ఫులింగములు రాలంగా( జలచెను. 298 

శే, అపుడు నృవమౌ? మదినెదొ యదరిపాటు గదుర నిదుర మేల్కొని నలుగడలు గాంచి 

-.. యౌర : యిది స్వన్నమని నిల్వుటద్దమందు దదుళోఫారుణ కపోలతలము. గాంచి. 280 



క, ఇది స్వప్నమొ వాస్తవికమొ యెది తోంచుట లేదటంచు నెద నాశ్చర్య 

మొదవ(గ( గాల్యము లొనరిచి పదపడి యొడ్డోలగమున( బబితెంచి వగకా. 

తే, 1. స్వప్నవృత్తాంత మును సభాసనదుల కెల్ల నెబుకపలచి నావలన ముందెట్లి దొనః గు 

_వొసంగె నింతటి శిక్ష నా కొన(గి శెవరు స్వప్నగతవృ త్ర త మేరీతి సత్యమయ్యె. 

తే. రాయ లెవ్వ రాతని కృతిరమణి యెవతె ? రమణి కే కే నొనర్చిన యపరాధ మేమి 
న్వప్నగతి నిట్లు నను శిక్ష సలుపనేల స్వప్నశిక్ష పిత్యక్షానుభన వి మిదెట్లు. 

ఉం ,ఏమియు( దోచ దీ విషయ మెల్ల నయోమయమే తనర్చునే 

ధీమహితుండు నాదు కల దీర్చి మనమ్ము గలంచు పశ్నకుళా 

శేముషి యొప్న ను" "తరము చెప్పునొ యాతండె మాన్యు డెందు నే 

నా మహనీయ విగ్రహున కంజలి సంఘటియింతు భ క్రమ. 

వ, అనుటయు, 

మ. అల శ్రీనాథుడు జేని వాక్కు విని తా నత్యంత చింతానమా 
కుల చిత్తుండయి నిండుకొో ల్వమరు తత్ కో ణీశునిం గాంచి మీ 

రలుకం జెందనటన్న నెక్క విషయం బాద్యంత సత్యంబు నే. 

బలుకం బూనితి సన్న సింగనృపు( డ్ ప్పాజ్ఞున్ విలౌకించుచు౯ా. 

ఉ. సత్కవి సార్వభౌమ ; విల సద్దురు దివ్యమనీష మీర లీ 

షత్కరుణం దలంచి కడు శగ్రిద్దవహించి యి దేమి స్వప్న మో 

మత్క్యృత దోష మేదొ యణుమాత్రము దా.చక చెప్పనొస్పు మీ. 

హృత్క_మలంబు నాదు కుశలేందిరసద్మ మటంచు నెంచెదకా. 

చ. అని వచియింప సత్కవి ధరాధిపుతో నిటులాడె నేలికాః 

మును గనడేశునె వెవికులు “పోతన భాగవతాపహ రె 

చన మన వై న్యముల్ వ పణిచు సత్వరమే పరిపంథి "క్పేనలకా 

"దునిమి జనమ్ము మెచ్చ. గృతితో( జనుదెంచుచు రాచకొండకు కా. 

ఉ. పోతన సత్కవీందు9(గని పోటుమగంటిమి దండనాథు( డీ 

రీతిగా బల్కెనో కవివరేణ్య ! జయించిన కోళమిద్ధి మా 

క్మాతలనాథుడే. న్వయమొసంగును వీటికి నేగుదెంచ మీ 

చేతికటంచు, నా సుకవి శేఖరు డియ్యెడరా( దలంసమిన్. 

ఉ. రామున కంకితమ్మయి విరాజిలు తత్క్బృతిగొంచు సెన్య మీ. 

'-* ధామము జేరవచ్చినది ధారుణినాథులు దాని నెయ్యడన్' 
(ప్రేముడి నుంనినారలొ ని వేదనముల్ గొని. నిత్య ధూపదీ 
పామల న్లో జలొంది తనరారెడి.సత్కాతియద్ది యెందును కా. 
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ఉ. దేవరన్వప్నమం దరుగుదెంచి (క్రుధారుణ లోచనద్వయిన్ 

దావకగల్లసీమ నతిదర్న మెలర్ప(గ( గొట్టినట్టి యా 

భూవిభు(డే రఘూద్వహు(డు పొల్చెడి తత్క్బృతికన్య వానిదౌ 

దేవి యవళ్యమిద్ది గుజుతించి వచింతు హితాభిలాషమై. 810 

చ. సదమలశీల £ సాధుజన సత్క్భృతలీల ! దయాలవాల:ః యీ 

యుదయమె పోతనార్య రచితోత్కృతి భాగవత (ప్రబంధమున్ 
బదిలముగా 6౫ దబ మ్మెరకు బంప్పట భావ్యమటంచు నెంతు నే. 

నిది పర మేశ్వ రేచ్చ యెదురీ(ద(గ(బోలునె యేటి కెందునున్. | 81 

తే. అనుచు నిటువల్కు_ కవినాథు నమృతవాణి నాలకించి టే (డిదియె సత్యంబటంచు 

సమ్మతించి సత్క_వి నాదు స్వాంతమందు నెసంగు విషయమ్మునే సెలవిచ్చెననుచు. 812 

క. పడవాలు నరసి పొ త్రము నెడ సేయక రాజసభకు నెటులున్నదొ య 
వ్యడువున( గొనిరావలె నీ యొడయుని యానతికి నన్య మొదవక యుండ కా. 818 

ఉ. ప పల్లకి యందు గంథమిడి భాసుర వై భవలీల దివ్వటీ 

లుల్లసిలంగ6 దూర్యరవ మొస్ప6గ భూవర లాంఛనాలు సం 

ధిల్ల (గ వై న్యయుక్తముగ దీప సుధూవ నివేదనార్చన ౯ 
మెల్ల న గొంచు(బోయి కృతి మేవడి( టోతన కిచ్చి. రా(దగు కా. 314 

క, అను నమ శ్రనుజాధిపుతో ( గను లార్దరిముగా (గ నుడుల గాద్గద్యమ్ము కా 

దనర (గ శ్రీనాథు(డు పోతన దేశము వీడి యెటకొ తా(జనే ననియె క, 815 

వ. అనుటయు నాతడు, . 316 

ఉ. ఆతతరామ పొదవికచాద్ది మరంద మిళిందరూప వి 

ఖ్యాతు (డు పోతనార్యు(డొక కారణజన్ముడు పూజ్యు! డిట్లులే 

నాతనికిం బొనర్చితి మహాపకృతిన్ గుమతికా (గుధారతిన్ 

జ్యోతినిగాంచి మింగ జనుచో శలభమ్ము ఫలమ్ము నొందునే, .. . 817 

ఆ. నేను లేను హరియె నిఖిలకర్మములకు గ_ర్తయంచు నెంచు ఘనునిగలంచ 

దర్పణ మ్ము ముందు. తగనిల్బి తనుదానె వెక్కిరించుకొనెడి వెకలిగా(డె. 918 

ఉ. వేగ మొసంగ(గావలె. గవి ప్రికరమ్ములు వెంటనేగి (క్రీ. 
భాగవత మ్యు నప్పరమభాగవతో త్ర తము నింటి యంది(కన్ 

జాగునొనర్పరాదనుచు వ్మాపతి యీగతి బల్క. నుల్కి తా న 

నేగి చమూవిభుండు కృతి నేలిక సన్నిధి నుంచి యిట్లనెకా, ౨. 819 

ఊఉ. ఈ కృతిపేటికకా వెనుకనే. గొనివచ్చిన నా(ట నుండి యుం 

దా(కినవారె లేరు వసుధావర పెట్టియ మూతి విప్పినన్. 
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బా9కటరీతి. గోశమున(.బర్విన ధూళిని డుల్చి పంపుటల్ _ 
చేకురునంచు( బల్కి_ తన చేతనె మూ(తను విప్పె నాత(డుకా. 320 

తే. మందసమ్మును దెజచిన మాతినందు చెదలుపుట్టయె కోళమ్ము చెదరియుండె.... 

దన్మనో విదారకదృళ్య దర్శనమున గుండెలా(గిన యటులయ్యె. గుతలసతికి.  శీ2! 

తె, అయ్యయో | కృతి చెదలు పాలయ నకట ! యెంతసనియయ్యు సీ నిపు డేమిసేతు 

ననెడి నృపు( గాంచి సేనాని హో। యి కెట్టులనుచు నోరును దెజచె. బగిజాళి యటబచె.9822 

ఊఉ. కన్నుల నీర్ముగమ్మెను జగమ్ములె మున్షినయట్టులయ్యె. దా 

నున్నది లేనిదేమియును నొక్క రవంతయు. దోంచదయ్యె మే 

ల్మిన్నులు విర్షివచ్చి తల మీ(దనె కూలెను దుఃఖ మేఘ సం 

చృన్న విక _ర్తనుం డగుచు త్మెపతి యాత్మ? దలంచె నీ గతికా. = 828 

తే, ఆం(ధ్రదేశంపు( బూర్వ పుణ్యముల పంట యాంధి హృదయ విజ్ఞానోదయార్మ. బింబ. 

మగు తెలుంగు భాగవతము. గొం చరిగినాండ వేది యను జాతి, గన మొగ మ్మేది నాకు. 

ఉ. ర క్రములోడ్చి చెమ్మటలు రాల్చి దరిదము నాశయించి మేల్ 
_ మౌక్తికహార పంక్తులను మాటలుగా జతగూర్చి వానితో 

భక్తి ' సుధారసాబ్దులను బంచెడి భాగవతమ్ము వాసి స rr 

న్ముక్తికి దారి జేయు రసమూ ర్రికి ది దోంహము నాచరించితి ౯. లర్ 

తే. (బతుకు లర్సించి (వాసిన కృతి వియోగ ఘోర చింతాభరమ్మది దారసుతుల(6. 

గడకు జన్మభూమిని గూడ విడువశజేసెం బోతనా ! యెట్టి యాతన బొందినావొ : 826 

తే, అనఘు( డప్పోతరాజు తా నంకితమ్ము నీయ నీ (గంథమనినంత రాయలౌర | 

బలిమిమై దాని గొని మట్టిపాలొనర్చె నను నపథ్యాతి నా పేర నతికిపోయె.  శ27 

ha = పోతన కృతి నిట్లు పా(తిపె'పై నితండు సాహిత్య విద్యా విశారదుండె 

.. వరకవి హృత్సీడ నెబుంగండయ్యె. నితండు సర్వజ్ఞ బిరుద విసారయక (డె 

ఆం ధభాషాయోష నణ (గందొ క్కె నితండు దోష కవిలోక పోషకుండె 

కవి నిరంకుశతయే కాపాడనోపం డ్తీ రాజు భాన్వత్సకారంజకుండె 

తే. అనుచు నోటికి వచ్చినయటులు లోక మాడదొకొ రోళ్ళ రోకండ్ల బాడదొక-. . 
కాలమెందు నీ యక్షరధూ? నాదు పైన బేర్వెట్టి తూర్పార (బట్టిపోయు. 8 

శే. చచ్చినను దప్పదింక నీ మచ్చ నాకు( బుడమి నిట్టి గంథమ్మింక సృట్ట(టోదు, : 
ఈ యవఖ్యాతి కొలకు నే నేడ్వ(గాని (గంథనాశమ్ము నా యెదన్ గాల్బినె పెట్టు. = 329 

_ శా. అందాలన్ 'విరంజిమ్ము సత్క్బృతి. సువర్హానూన శోభాలస .. 

Cha శవమ్ము నక్షరనుధా మాధుర్య సంధానని . 
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ష్యంది స్వాదు మరందగాంగమని మత్ స్వాంతంబు తానంచెనీ . 

చందం బక్షరతల్ క్షరమ్మగుట లాశ్చర్యంబుగా( దోంచెడి కా, 830 

ఉ. ఇచ్చటి కేల తేబడియె నంతటి గ౦౦థము నాత( డియ్యెడన్ 

వచ్చిన నెట్టులుండెడి దవార్య ముదమ్మున గౌరవించి నే. 

నిచ్చెడివాండ (గాదె కృతి, నెందుల కియ్యెడ రాకపోయె నా 

సచ్చరితుండు, నే నయిన సాదృతి నీ కృతి. బంపనై తిగా. లి! 

ఉ. తప్పు నొనర్చి యిట్టులు వృథా పరితాపముజెంది కుందుచో 

నిప్పుడు లాభ మేమి యప్పడీగతి రాఘవు(డై న స్వస్నమం 

దిప్పగిదిం బొనర్చు మన దేటికి నింతకు నా చరిత్రలో, 

దస్పక యిట్టి మచ్చయది దార్కొననున్నది గాక వేజొకో : 882 

చ అనుచు కీతీందుY( డిప్పగిది నాత్మ(గలంగుట దండనాథుండున్ . 

మును గల పెళైలో( గృతిని ముంచిన యచ్చెదమట్టి నల్ల నే 
రొనర(గ రాల్చి పత ముల 'నొకొ,.కటిన్ విడ(దీసి చూచి వౌ 

నిని పుటసంఖ్యలం (గ్రమత నిల్పి నృపాలుని గాంచి యిట్టనెకా, 898 

చ. నరవర । మిరు నెమ్మనమునన్ వగమాను(డు గంథరాజమున్ 

బురువు లొకింతె మేసె మన పూర్వపు( బున్నెము కల్మి దీనిలో. 

బరక నశింప6గా మిగులు భాగము రాముడు రక్ష సేయ (డే 

సరసులు సాహితీవిదులు స్వాములు సతతి పూడ్చిపెట్టుపే. 834 

ఆ. అనిన వారు నోరి నపనిత్ళ మొనరించికొనుకు కాక ప్రభువు ఘనత చెడునె 
పంభువు నాన నెంతొ భదంమ్ముగా దీని. బంపువా(డ నేండె బమ్మరకును.  ,885 

ఆ. బట్ట గాల్చి పై నం బార వేయు జగమ్ము గణన సేయరాదు జనపళులన, 
చెట్టుగాలి లేని దెట్టు లూంగునటంచు నమ్ము మనుజులుందు రిమ్మహిననె, 836 

5. అనుచుజా జనసతి సత్క్బృతి ఘనతర సన్మానపూర్వకముగా శ్రీనా 

థుని వెంటనొసంగి బమ్మర జనపదమున కనిపె పె వినయసంభ్రిమమతియై. 897 

తే, దాని నెంకొ వె వై భవమొస్స మానసమున సంతసముపొంగ శ్రీనాథ సత్కవీందు96 

డెలమింగొనిపోవ సంక్రాంతి యేగుదెంచెనంత నంతట బంతి ' చేమంతిపూచె. 808 

వ, సంకాగింతి శోభలంగని శ్రీనాథుండు తాను, 88 

తే. క్రాంతికారిణి మకరసంక్రాంతి లక్ష్మి. తెలు(గు- ఏ వాక్ళ్ళలోని కేతెంచుట (గని న 
తజిగె దినరాజు కళలు తా నుటికి యటికి సయనమొనరించు జనహితపథము అరసి. 840 
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చ. గడగడలాడు విశ్వమన(గా వడ(కందొడ(గెన్ జనమ్ము దా. 

గడు వినయమ్ముతో. గరయుగమ్మును గట్టి కుళాయి బెట్టి ముకా 

బడిపడి వంగిప్రాలి నిజభ క్తి ని జాటుచు నగ్నిదేవు(డుం 
బుడమిని రేబవల్ నిదురవోక [శమించె జనానుమోదియె. 841 

em . కడపల చేరెలన్ గనకాంబరము గై బసస్పకుంకుమల లేపగపు గొనబు 

తలపైన ముత్యాలకలికి తురాయిడె గొబ్బెమ్మకొక పిండికూరకొమ్మ 

నవధాన్యవిసరంబు నవరత్నముల(దాపె రంగవల్లి శిల్పరంగపీఠి 

మన్మథుండు జయాక్షప్టి మకరధ్వజంబె_త్రై( జెణుకువిల్ విళాంంతి ధరణీవా9లె 

Gd, . గీమువిడి బదరీఫల కోమలాంగి తియ్య తియ్యని తలపులు తీవబార. 

బఆఅచు (ముగ్గు తివాచీల( బండుకొనుచు( బౌరలియాడెను సంకాభింతి పురుమ(గూడి, 842 

. అనలాహుతి(గ నిన్ను హతమార్చు నొక్కండు తరణి కరంబుల తరుమునొక(డు 
కంబళి నురులొడ్డి కట్టి వేయనొకండు కవచధారియయి నిననయునొక (డు 

చెలిసాయమున నిన్ను బిలుకుమార్చు నొకండు మైరేయరతిగెల్బు ధీరుడొకండు 

తలుపులు బిగియించి వెలిదోయు నొక్కండు ముడిచిపండుకొని నిన్గెడప్పు నొక(డు 

eo 

గీ, వరధనుస్సం క్రమణ హిమళరవివృష్టి దశదిశలముంచి వడకింతు ధరణి ననుచు 
మిడిసిపడనేల నో చలీ : జడధిరాజ ద త్రపాగిణుండవని విదితమనె విరహి. 39849 

తే. మకరసంక్రాంతి హేమంత మంజుగతులు అంగముల స్నేహసంగతి నలరంటేసి 
యధరముల గరట్లొనర్చెడి విధములరసి కాంతలంగాంతు9 పురుష లేకాంతవాంఛ, శీ 

తే. దంపతుల విడంగొట్టుటొ ధాతి9 జనములురక యెండగొ చబైనటంచు నుడుకుచుం(ద్రు 

దంపతుల ( గూడ (బెట్టుటో ధరణ్మిపజలు నౌర | చలిసెట్టెనని వడ (కాడుచుం(దు. . 845 

= మెటు(గు వాకిళులను మేఘమండలముల ముగ్గు విద్యుల్లతల్ మురిసియాడ 

పసపు కుంకుమముల పచ్చతో రణముల( దనరు ద్వారముల' సింగిణులు వాల 

చెల(గు సీతాకోకచిలుకలౌ పడుచుల నప్పరస్సంతతు లాటలాడ 

పాలదంతము లొప్పు బాలహోసద్యుతిన్ దారకొాచం[ద్రులు గేరుచుండ 

తే. అలరు బొమ్మలదర్చారు లలసుధర్మ వె వె భవోల్ల సత్ ప్రతులను వ్రాయుచుండ 

దివియు భువియు నేకమ్మగు శెలంగుందెల్చు "తెలుంగు సంకాగింతి దీధితుల్. శేజరిల్లె, 346 

ల 
. రత్నకంబళము పఅరచినార లిచ్చోట సభదీర్న్చె నొక యాంధ్ర చకరివ ర్తి రి. 
రథముల నేనుల వాసినారిచ్చోట రహియించెనొక 'యాంధి రాజధాని 

శృంగార శిల్పాలు చెక్కి-నారిచ్చోట. నలరారునొక - తేని యంతిపురము 

తీవలు పూవులు దిర్చినారిటనొప్పు నాంధ్య, సారన్వతోద్యానవనము 
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తే, ఆం(ధ సుందరు లీ నేల లరికి పూసిరంగవ ల్రికౌ చిత్రాలు (వాయునపుడు 

కాంచిరో వీరమాతల కలల(గాక మనన మొనరించిరో యాంధ్ర మాన్యచరిత, 347 

కే, అనుచు భావించి హృదయ మాహ్లాదవడ (గ తాను తగు పరిజనముతో ( దరలనెంచి 

జలధివలెపొంగు సేనలో నలరుచున్న దళవరింగాంచి దరి(బిల్బి సలి కెనిట్లు. 848 

తే, గాళమజీవనమున కడు గలుగవలదు సె నై న్యమున్ గా9మ బాహిరస్థలమునందె 

విడిచియుంట లె యెంతయొ విహిత మెల్ల దండులిట మావితో(పులో నుండవలయు. 840 

ర్, అనుచున్ . బమ్మెర పీథుల( గనుచున్ మెలమెల్ల నేగి కవినాథు(డు పో 

తన వసతిమున్నరిగి యట(గనె మొటలిడు పురిటి విచ్చక తయ నొకతెకా. 350 

క, కని కనికరమ్మున( గరమ్మున నొక రూకనిడి హృదయమున నిటు లెంచెన్ 
వనజభవ కావ్య కల్పనమున దోషమొ గుణమొ డీనముఖరోదనముల్. 8! 

తే, మాడకుంబెట్టు చ్ము రణుమాత తిలేక బి నొంతలో గింజుకొని యేడ్చు పురిటికూన 

నరయు సీ నీదయి ల్లాలి యక్షులకును భోగిషండుగ విసమోడ్చు భోగిగాణె. $59 

క, పండుగ యన ధనిభాగ్యము | సండు6(గదా ! పంచభక్ష్య పరమాన్నా. ప్రి వే క్రొ 

_ బండుగ యనరికుని పని సండు(గదా నా(డు సస్తుపండుట ననియెన్ . 398 

తే, ఊరుకూరు నంతోషా పి నున్నవారు కాని పోతనయింట నే కారణంటొ 

. పిల్లలాదిగ ; నుపవాసమెల్లవారు పొయ్యిలో బిల్లి లేవ దీ పొ 9ద్దువజక్లు, : 854 

శే. ఆలుకు(బూ(త నొనర్చినా రందణివలె (ముగ్గులను వై చినారలు ముందువలెనె 

పంజకుంజూడ( గన్సడుదు రెప్పటి మనుజులె 'యింటిలోవలి కష్టమ్ము లెవరికెజుక. 850 

తే! మానమేగు నటం చభిమా నధనులు నగుమొగపు( దెరదాంచిన వగపులెన్నొ 

పండు నిప్పుకలటులు కుంపటి దహింపు కన (బడదుగాని యంటినం గాల్బంగలదు. 856 

తే, దివ్యతూర్య నినాదాల: డివ్వటీల భవ్యరాజలాంఛనముల. బరిజనముల 

వీ6క( జనుచెంచు. శివకావలోకనమున 6 దరలి చను 'పెండ్రివారని తలంె. బజయు, 857 

ళా శ్రీనాథుండును గ౦ంథయు క్ష కుండయి విచ్చే సెక్రా గృహపాంగణ 

. స్థానంబంటి వహౌత్ళుకుం డ డగుచు నా తల్లీ : యటంచు జా సుతకా న్ 

లోనేగెకా గనె నాల్గమూల లప్పుడెట్లో కానుపించెకా సితుల్, . . . : 808 

శే, శారదా! యని పీలుచుచు లేరె యేరుననిన యంతనె శారద యరుగుదెంచె. 

దిండి వేళల నిట్లు నిద్రించి" మీరు -నాకబలి దీరినట్లు లున్నారెటులనె, --- .. ౨ 389 
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కే. అనుడు శారద తండ్రి వదనముగాంచి నాయనా : యను మాతా న నయనయుగళి6. 

దెగిన ముత్యాలసరములై తెజపిలేక యశు౩వుల్ నిండి తొణికిసలాడిపడెను. 860 

క. పుమైడు పండుగరోజున నట్టింటన్ నిల్చి రోదన మొనరురె నిజా 

గొట్టిరె తిట్టిరె నీ మది గుట్టువిడిచి యేల చెప్పయగూడదు తనయా: ౨౨ తిక! 

క. బావయు నకీత్రయు లమ్మీయు నే వారును లేరదేల యింట ననియె6 దా 

నా వెల(ది పొంగిచను దుఃఖా వేశము నడ(చి యిట్టులనె జనకునికో. వర? 

డ్. భాగవత మ్ము( గన్నడ నృపాలు (డు. దొంగిలికొంచు( బోవు వా. 

రాగమ ము _త్తమర్హశు౨తి కంటిన యంతనె కర్ణమంటు. జో.. 

తీంగెలవోలె నప్పులిపు ( డీయమి నేగమటంచు "నిల్చి రీ 

మా గృహగేహళి౯ గజకుమాటలు వల్కుచు నల్కతోడుతన్. .... 

ఆ. వచ్చిపోవు నట్టివారిముకా నోనాడి చనిన జోటికెల్ల జని నలువుర 

నవ్వుబాటుగా (గ నక్షతకులరీతి నిచ్చి కదలుమనిరి రెచ్చిపోయి... ... . 

ఊఉ, పాళ్ళకు దున్నువారికిని భాగ మొనంగక బండగుండెలన్ 

గళ్ళములోని ధాన్యమును గళ్ళములోననె పెచ్చుతోడుతన్ 

ముల్లెల( గట్ట బండ్ల నిడి మోదత నిండ్రకుC జేర్చి రాగకే 

పశ్ళెములోని భోజనముపై (బడి శ్వానము లిగ్గుకొన్నటుల్ . . . 965 

ఉ. మొ త్రము ధాన్యముం గొనిరి ముంగలియే (టి కృషిం బొనర్ప (గా. 

వి త్రన మెట్లటంచు విలపించెను బావ, యదేమొ తిండి కై 

వితొకమైన | లేదిక నివేశనమం దెటు కా(పురమ్ములం 

చ క్రయ గంట నీరు నిడి యావురుమం చప్ప డేడ్చె వంతమై. 8 

శ్రే. ఇన్ని దినముల నుండియు నింట నింట( బుట్లు బదులులతో నెట్లొ పూట లరిగె 

గాని యీ దినమ్మరుగుట కష్టమయ్యె న త్రయః లక్ష్మితో బల్లె కరిగె నిపుడె. - "86 

క. అనుడు( గవిసార్వభొము(డు మనమునం దన యనుజ వర్తమానము. నయనం 
దన నెదురుకొను భవిష్యతి ఘన నాటకవృ త్త త్త మెల్ల కనులం దాడెన్. 4868 

క. [కుంగెను గూలెను వడ.శెను బెంగంగొని గుండె యదర బెగడొం దెను గ : 

_న్నుంగవ న(కు ప9వా హము గంగలు యమునలయి. యల లంగన విట్టూర్నెకా.. 369 

క, తన బాహ్యపా9ణం బగు తనయం గుండియల నద్ది తల మూర్కొంనె. నే . 

మనక పెను మోడుగా నిల్చెను రోదసిమౌన మావులించెను గడలన్, 0 

క. కనలేను నీ శరిమమ్ముల ఘన మృష్టాన్నము నేయి గాజంగ నిడిసా = = 

“కినవాడంగాదె నాతో( జనుదె మ్మత్రింటి సుఖము చాలయ్యె ననకా,..  .. $71 
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ఆ. ఈప్ప నన్ను గొంచునేగ నమనుకొందుి బావ, యత్ర యనుచు బలుకుచున్న 

పడుచుపిల్ల హృదయ భావమ్ములను గన్నతండి9 యేమి తెలియు( దల్లి గాక ! 372 

క, శారదయును (శ్రీనాథుం డీరీతి విచారత స్పహృదయాన్న్వితులై. 

మారాడక నిలువ ముఖద్వారము కడ నరుడువచ్చు ధ్వని విననయ్యెజా. 878 

కే, అంతలో సింగనృపతి కోశా థిపతియు వింతగతి నేగుదెంచి యచ్చెంతనున్న 

సుకవి సార్వభౌముని గాంచి జోతములిడి నృపతి యాజ్ఞయం చిటులు విన్నప మొనర్చె. 

తే. బాలభానుండు నన్నయభట్టు సుకవి యనవని( దిక్కున మధ్యందినార్యముండు 

పోతరాజు రాకాళర చ్చీతకరు (డు తక్కు నాంధి సత్కవిపాళి తారకాళి. 876 

సీ. ఆంధ సాహిత్య నీలాకాశవథసీమ( బార్వణళశి యాంధ౦)భాగవతము 

ఉద్భాసదాంధ9 కొవ్యోద్యాన వనరాజి వరకల్పతరు వాంధి భాగవతము 

(ప్రధితాంధికవి దేవ మధిత భాషాంభోధి. బభభవించు సుధ యాంధఏభాగవతము 

పోతరాజానీత పూతాంధ భూతల స్వర్గంగ మహితాంధి భాగవతము 

తే. భ క్రలోక చింతామణి ము క్రలేఖ సౌరభేయ భాగవత మస్మద్ద హమునం 

జెదలు భక్షించి జీర్హావశేషమయ్యె నష్టపరిహార మర్చింప నా తరంబె. శ్రి 

ఉ. ఐనను నేను భక్తి నొక హోటకనిష్కు సహసముకా సమ 
రణము బొనర్హు సీ నృపుని పా9ర్దనము కా విని వీని స్వీకృతి౯ా 

బొనరిచి జీర్ణభాగమును బూ_ర్హి నొనర్ప(గ(జేసి మన్మన 
మ్మున. బరితృప్రి పి( గూర్చి యథ ము!క్తునిగాంగ నొనర్చ వేడెదన్. తి 

ఆ. అనుచు జే(డొసంగు నర్గమ్ము సకలమ్ము సుకవి సార్వభౌము నికటసీమ 

నుంచి యెంచి హ హ_స్తయుగ్యమ్ము. జోడించి యాజ్ఞ యొస (గుండనుచు నరిగె( బురికి, 870 

ఆ, అంత మల్లనార్యు( డరుదెంచి నంతనె సకల విషయములను సుకవి కూర్మి. ౨. 

దెలియ జెప్పి కృతి. చెదలు వట్టి చెడినట్టి వెలితి దీఅ( బూర్రిసలుపు మనియె. 379 

చ. అనుటయు మల్లనార్యుండు వ్యథాన్వితు (డె కవినాథు( గాంచి మ 

జైనకులు లేని యీ వెలితి స్వాంతమునుం గబళించు' గింథలే 

భన మొనరింపనోప ని(క గంగన సింగన నారయాళి వ 

క్కణ లిఖియించి పంచి త్వరగా. బిలిషించెదనంచు వాకొనెకా. 980 

ఊఉ. మల్లన భేరపూర్లముఖ మండలము కా దిలకించి మాతులుం 

డల్లన బుజ్జగించి హృదయమ్మున బెంగ(గొనంగ( బోలునే 

చెల్లెలు సొంగ జాడం గని చెచ్చెరం దెచ్చెద బావ నింతకీ - 

పిల్లలు సీపు నించుకయు భఖీతిలరాదని చెప్పి యేంగెం దాన్, తి! 
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తే, మల్లనయు ధై ర్యవిలసిత మానసమున శిథిలితస్కంథ కృతి పూ ర్తిజేయ కొజకు 
ఘనుల సింగనాదుల( గళాధనుల( బ్రధిత కవుల! విలిపించి వాయింస(గా6 దొడంగె. 

తే. ఈళ్వ రేచ్చ కెయ్యెడ నెదురీ(దలేక వారు పోతనార్యునికి జోహారొనర్చి 
యిష్టదై వమ్ము దలంచి విశిష్టఫణితి సరస గద్య పద్యముల రచన మొనర్హు 9. 883 

ఆశ్వాసాంతము 

క. భానుకుల రత్నదీపా ! జ్రానానందస్వరూప కొశిఖమఖ సం 

తా9ణ ! దళితోగ౦చాపా, దాన విజితదీన నూనృత విజిత భువనా ! 384 

ఉ. పురుష మనోహరోల్ల సద పూర్వకళామయ దివ్యరూవ ! ని 
ర్లర నరదైత్య సన్నుత విశాలయ శోన్విత సుపితావ శ్రీ 
ధరణి సుతా మనోజ్ఞ ముఖ తామర సామర భానుదీప సుం 

దరదరహాస భాస కరుణాహృత సన్ముని తాప (శ్రీ సతీ 1 885 

(పియంవదా వృత్తము 

సుకవి వర్ణిత విశుద్ధ వర్తనా [| 

వికట దె త్యగళ వృంత కర్తనా : 

సకల దుష్ష మదశ క్రి భంజనా ! 

ముకుర సన్నిభ కపోల రంజనా | 886 

గద్యము 

శ్రీ మద్భరద్వాజగో (త్ర పవిశ్రాప స్తంబసూత9, పిధిత సూరిజనమి[త్ర, బక్కయ్యశా స్రిపుత 
వాగేశ్వరీ సమాసాదిత, వై దేహీవర నివేదిత సరసకవితావిలాస, సహజ 

పొండిత్యభాస, వరకవి విధేయ, “వరదార్య నామధేయ ప్రణీతం 
బె న పోతన చరితంమను మహాపిబంధమ్మునందు, 

నవమాళ్వాసము, 
న! 

అ 





(9) నాథ.! వేద విదిత 

జానానంద పిబోధ గాన వినోడా ! 

బాబై క హత విరాధా: 

మౌనీంద్ర ధ్యాన యోగ మానస సౌధా £. 1 

తే. ఉరుత రాంధి భాగవత. సముద్ధరణ ము ఆంధ
 సుకవి దీక్ష సమాప్య్యాదరణము 

ఆంధ్ర వాగ్వధూటికి నమూల్యాభరణము వినవె దశరథపుత్ర : పోతన చరిత. - 2 

వ, అంత (శ్రీనాథుండు పోతన మహోకవి నన్వేషింప( బ్ నొఢ దేవరాయల యాస్తానంబున 

కేగి యన్నరపతి స సహాయంబు: గోరవెంచి. నిండు క
ొలువుండు నన్నరవాడు( గాంచి 

దీవించి యర్హాసనాసీనుండై. యిట్లనియె, 
త్రి 

సీ మహి నెట్టి 'చేవరాణ్మణ్ రాజ్యపాలన మంది
ని పొంఢత్వ హీను(జే పె 

"ధరణీ నే రాజన్యు 'దండనాథుల 
శ ౬ న్యంధు( జిన్ని' కుమారుగా 

నొనర్చి 

భువి నే నృపాలు. సత, ంవిపండితుల ఇ బు
ద్ధి. గురు కు|క్రులన్' మౌధ్యచరుల(జ పె. 

వసుధ నే నృపువీటి వారాంగనల ధాటి ' సేనువిప్ప  అప్ఫరోగ
ణముల కయి 
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కే, ధాతి9 నే రాజు సుందరోద్యాన మరసి దేవ తరురాజి పంచత్యభావమందె 

తే. 

లలా 

gm 

నే నగర మమరావతి కెదురుదిరిగి విజయపూర్వకాభిఖ్యతో వెలసె నుర్వి. 

ఎవని నవలక్ష నై న్యాశి యేపుగాంచి దివి నవగ9హ బలము నిది9ంపదొ నిశి 
నెవని గిరిసన్నిభములగు నిభము లరసి తెల్లవోయె నై రావణ దిగ్గజమ్ము. 

. పారిక్పశ్చిమాంభోధి( బర్వెత్తు తరగ లే రాజ్యలక్షీకి( జామరములు వీచు 

వింధ్యాగ మే రాజ్య వీరమాత శిరాన ఛ్యత్రమై శీతలచ్చాయ( గూర్చు 

సింహళం బే రాజ్య సీమంతినీపాద మణిపీఠ మె చెంత మసలుచుండు 
గంగమ్మ కృషమ్మ తుంగమ్మ యే మాత పదము లర్చించి సంపదల. బొదుగు 

. సరస కవిసార్వభౌము డే స్థానమందు వినుత కనకాభి షేకమ్ము గొనియె. గూర్మి 

నా మహారాజ్య వై 'వె భవ మధినుతింప నజ తరమె పౌంఢ దేవరాయావనీంది | 

. లోహములన్ సువర్ణ మెటులో యటులే విలసిల్లుచుండు నీ 

చేహములందు మానవత దీ పివహించిన నందునుకా గళా 

స్నేహ మొనర్చు మానవుడు జీవకళాభృత. రత్నపో9లస 

న్మోహన భూషగా(గ జగముల్ తల(దాల్ప వెలుంగు నెయ్యెడ జా. 

. రాజ పోషణమున రాణించు నత్క_ళ లబ్దకాయమానలతగ వెల్లు 

పిభుని పోషణమ్ము బడయని సత్క_ళల్ విధవ వయసువోలె వితగనే (గు. 

. కళలన్ బోషణమున్ బొనర్చు దొర వీ(కకా శుక్ల సక్షమ్మునన్ 

వెలు (గుల్ జిమ్ము సుధాంకుబింబమన (గా విప్పారి యొప్పారు, స 

త్కళల౯ా బోషణ 'సేయనట్టి పంభువీ ధా(త్రిస్టలిన్ గృష్టప 

క్షలసత్ క్షీణశశాంకబింబమన నష్టం బందు వ్య క్రిత్వముకా. 

. కొవున( బ్రభువులు కావ్యకళావన దీక్షను వహించి యతుల యశస్సం 
సెవితులై తి రన(గ మద్భావుకు కృతి నడుగుటలె నిదర్శన మధిపా | 

. తా నొకటిన్ దలంచుకొన దైవము 'వేజాకటిన్ దలంచిన 

Es నొకటిన్ టొనర్చుటకు నెంచ6గ నింకొకటయ్యెనన్న భూ 
C౧ 

జాని కవీందు9 నారసి హసన్ముఖు(డై యిటులాడె సత్కవీ | 
నేను గిహించినా(డ మును నీవిట కంపిన జాబు మర్మముల్. 

॥ కావ్యశారద (శ్రీరాము( గని వరించె ననుచు బోతన యెంత చెప్పినను వినక 

నాదు సై నీకుల్ పొరపడినారు కృతిని నపహరించి యథార్జము నరయకుండ. 

. కవి పోతనార్యుండు. కాన్యశారద. గొని యరుదెంచ వాణి, బిత్యక్షమగుచు 

రాముడు దక్కు వేజే మానవులు నన్ను నంకితమ్ముగొన ననర్హు లనుచు( 

పోతన చరితము, 

pe 

10 

[1 

12 
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em 

ర 

జో 

గాటుక కన్నీరు గండ భాగమ్ముల. బ్రివటాంస వీగతి( బల్కె_నట్టు 

లా సల్కు లాలించి యాదృతికా బోతన తన భావమును మార్చుకొ నినయట్లు 

. నాకు లేఖ నొక్కుడు వా్రసినారు మీర అదియు(గాక పల్లకి నెక్కి. యరుగు మీకు న్ 

ద'మ్మెరగా9మ పరిసర పా9ంత మందు గలుగు సంఘటన యొకండు తెలిపినారు, 

తల6చికొనిన నద్దానిన్ బులకలు మేనకా జనించు. బుణ్యచరి(త్రా ! 

యిలలో మీ యవశారమ్ములు కారణ గర్భితములు మునితుల్యమ్ముల్ . 

, పాల్యంకి కోభయ పార్ళ ౪ములం గల వాహకులకా మీరు వదలి యేంగుం. 

డనుచు( దద్యానమ్ము నాకొళ గతవి మానారృతిం గొని చను టరసినంత 

మార్గ వార్శ వ్రమ్మున మడి దున్నుకొనుచున్న తావక జామాత తండి నెంచి 

రాము (డు కా శారదారమణి మజ్జనకుని భక్తి క్రిక్రి వజలయి సర(గు'పెందు 

సత్య మేని యీ సీరము జంటయెద్దు లవసరముబేక దున్నెడి ననుచు యుగ్య 

యుగ్మమును వీడంజేసె నా యుర్వి నప్పు డెద్దులే లేక నాగలి యిటటు దున్న, 

. అది నేనుకా వినినంత భారతికి మీ యందున్న వాత్సల్యసం 

పద కంెపికా ద్విగుణమ్ము పోతన పయిన్ భాసిల్లుటల్ సత్యమం 

చెద భావించితి నింతెకా దతని పై నే వేళ (శ్రీరామచం 

ద్ర దయాదృషియు( బూరవృషి గురియున్ దానంచు( దెలంబగుకా. 
టె ఆ. లోట గ 

. కావున బోతనార్యుపయి( గ త్తిని గట్టుట లాత్మ హత్యకు కా 

దావల మంచు సై న్యములె తప్పు నొనర్చినవంచు నెంచి నే 
ర్పావహిలంగ శాంతగతి నచ్యుతు వేడుచునుంటి(గాని నే 

భూవిభు(డై న సింగమయ పోరునకున్ దలవంచి కాదనన్. 

రది నృపమౌ? యౌాదృతినిగాంచి ముద మ్మెదనించి సల్కె భూ 

ధవ! భవదీయ చేష్టితము ధర్మని వేకయుతమ్ము దూరద్భృ 
షి విలసితమ్ముగాక నృపసింహముపై శరభాకృతిక౯ా వడికా 

గవిసి దురంబొనర్చి జయగర్వమునన్ దుల(దూ(గకుందురే. 

. గజపతుల యపజితులై రి కటకు తురకపాదుషాలె సలామిడి పదములంటి = 

కొలిచిరన సింగభూవతి బలమదెంత / విక్రమించిన మిము మించు వీరు(డున్నె, 

. మీరు క్షమియంచుటండేసి మిగిలెనింక సింగభూపతి, యైనను (శ్రీరముపతి 

దా నతని క్షమియింపక తగిన బుద్ధికజపిన విశేషవ్వార్త ర్త మీ కెజుకపబకతు. 

- ఆవధారు రాజేంద్ర : యవనిజానతి: మహీపతి వేషమొలయ న్వవ్నమున నేగి 

వడి చెంప (గొట్టి మద్వశితచ్తు, జెజబెట్టి నశియింప(జేయుట. న్యాయ మొక్కొ. Tm 
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ధర భక జనముల( దరియింప(జేయ నత్తరుణి నా కిడ వేని ధరణినాథ : 
సకలనాశమ్మును సమకూరంజేతు నీ కని తిరోహితుండయి యరిగె నంత 

తే. నరపతియు మేలుకొని దర్పణమున( గాంచి దదు9ళో ఫారుణ కపోలతలము నరసి 

యచ్చెరువునొంది సభలోని యఖిల జనుల కెజుకపబచె స్వప్నఫలం బిదేమియనుచు, 2! 

ఊం అప్పుడు జేనిగాంచి యిటులాడితి సింగమ మేదినీళ | మీ 

రిప ప్పటికేని మేల్కొనుట లెంతయు నొప్పును దోతరాట; గ్రాల్రతి కో 

మప్పని తెచ్చి నిత్యమును మేవడి( బూజు లొనర్పకుండుటల్ 

తప్పని రామచందు9డె కు9ధకా మిము నివ్విధి శిక్షజేసెనో. 22 

చ. అనుటయు జే(డు తత్కతిని నా క్షణమే కొనితెండటంచు( బం 

చిన దళవాయి యే (గి కృతి (జేర్చిన మందస మందుందెచ్చి కాం 

చిన. జెదవట్లియుండి కృతి చేడ్చడుటల్ వగశెంది దానిన 

ల్లన దులిపించి జీర్లక కృతుల కా సరిదిద్ది సముద్దరింప(గకా, 29 

తే; నష్ట సరిహారమునకయి నరపతియును స్వర్తనిష్క నహన్రిముకా సనాదరగతి 

నొసంగి పాల్యంకికన్ గోశముంచి భక్తి డ్రి భ్ ర్తఠవి కిచ్చిరమ్మని పంపెనన్ను. 24 

ఊఉ. ఆలయమందు( బోతన మహాకవి జాడనుగాన శేను మీ 

పాలికి జాబు(వాసి యిటు, పంపితి దక్షిణ తీర్ణయాత త9లన్ 

వాలెముగా(గ దర్శన మొనర్చెదనంచు వచించె వెన్క. భూ 

పాలవరేణ్య ! వేగరుల( బంపి కవిన్ వెదకింప(గో రెదన్. ల్ 

"శే, అనుచు లేఖలో వాసితి నార్యచరిత ! యెచట నున్నదియే మేని యెజుకపడెనె 
యనెడి (శ్రీనాథ కవి(గాంచి యవనిపతియు నొంటిమిట్టకా గవివరేణ్యు(డుంట తెలిసె. 26 

చ. అనుచు వచించినంతనె మహాకవి మోద మెలర్చ( బోతనకా 
గనుగొన నేంగె నెంతొ త్వరగా. బయనించుచు నొంటిమిట్ట రా 
ముని వరమందిరాంగణము ముందొక పందిరి కి9ింద నందటకా 

ఘనతరదీక్ష రామగుణగాన మొనర్చెడి పుణ్యరూవునికా. 27 

వ, ఇరువురు నాశ్చర్యచకికాననంబుల నవ్రయత్నంబుగ డగ్గయు పదంబుల నొకరినొకరు, 28 

._ ఉ. కౌంచిన యంత నొండొరులు కౌగికులన్ బిగియించి మేన రో 

మాంచము లుప్పతిల్ల (గను లజ పరంపర గు9మ్మరింప మౌ 

నాంచితులై వివర్ణవదనాక్షుల గద్గద నిన్వనమ్ములకా 
మించిన పేమ సేమమొక మీకన మీకని పల్కురించుచుకా, . ల్ లికి 
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ఊం (పెకక నేత పద్మముల. (బేముడి బాష్పమరంద మొల్క హ 

ర్యక్షయుగంబు లొక్కయెడ నందముగా జతగూడి యాడు న 
ట్ల కుల దన్ననెంచి రిటు లద్దరి | వీరలు వేదతార్య స 

త్పక సమాకృతిం గొనిన ధర్మపు మౌక్షప్ప రూప్పులం చొగికా. స్ట్ 

మ. తమి శ్రీనాథుడు పోతనార్యుంగని యేతదీగితిభాషించె నే 

డమితానందము నొంది నాదు హృదయ మ్మార్యా: భవద్దర న 

మ్మమరెన్ జన్మతరించె గెల్చితివి న న్నాసాంతమున్ సీవు సీ 

శ9మలెల్ల ౯ ఫలియించె భాగవతమున్ జే( జకె క్క నింకేమన రంజకం 

డ్రా . అవధరింపుము కపీశా(గణీ ; హరి మహీపతి వేషమొలయ స్వః వము న నే(గి 

వడి చెంపంగొట్టి మద్యనితను జెటి పెట్టి నశియింస (జేయుట న్యా ఏ మొక్కా 1 

“ఇట వీడంజేసి 'చెచ్చెరనాకు తత్కాంత నర్పింప వేని యో యవనినాథ ! 

సకల నాశమ్మును స సమకూర శేతు నీ కని తిరోహితుండయి' యరిగెనంత 

శే. నరపతియు మేలుకొని దర్పణమున( గాంచి డదు దురశోఫారుఆ కపోలతలము నరసి 

weary 

యచ్చెరువునొంది సభలోని యఖిల జనుల కెజుకపజచె స స్వప్నఫలం బిదేమియనుచు. శి2 

ఉ. అప్పుడు టి చేనిగాంచి యిటులాడితి సింగమ మేదినీశ | 

రిప్పటికేని వే మల్ రొ,-నుట లెంతయు నొప్పును కోతరాట పరిక 

'మెప్పని తెచ్చి నిత్యమును మేవడి( బూజ ల్ గౌనర్పతుండుటల్ 

తప్పని రామచందు96డె (కుధ కా మిము నివ్విధి శిక్షజేసె 
33 

చ. అనుటయు జేండు తత్కతుల నా కణమే కొనికెంగటంచు( దం 

చిన దశవాయి యే(గి కృతి(జేర్చిన మందసమందుదెచ్చి కాం 

చిన( జెదవట్టియుండి కృతి చేడ్చడుటల్ వగశేెంది దాని న 

లన దులిపించి జీర్ణకృతులన్. సరిదిద
్ది సముద్దరింప(గకా. 

34 

తే. నష్షపరిహారమునకయి నరపతియును స్వర్షనిష్కసహస్రమున్ సాదరగతి 

లా 

Rhy 

నొప(గి పాల్యంకిక ౯ గోశముంచి భక్తి క్రి భక్త కవి కిచ్చిరమ్మని పం 'పెనన్ను. 
క్ 

ఊఉ. అలయమందు భావుకమహాశయ ! మీరలు లేమింజేసి భూ 

పాలు(డు పంపినట్టి కృతి ఇగవళమ్మున్న " మల్లనార్యు 3 చే 

8 

తే. Won గు గంగావార
 | Boni నారలు వాదుల. బిలిపింది సే 
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తే. మీర లింటలేకుంట లీ తీరు జరిగె. బొ త్తమునుగొని మీఠలె పూర్తిజేయు( 

డనిన సత్క_వీ ! శ్రీరాము నాజ లేమివాాయు మీ కృళులనిన నా వలన(గాదు. 88 
జో 

క, పలికెడిది భాగవతమట పలికిం చెడివా(డు రామభదు90డ6ట నే 

పలికిన భవహరమగునని తొలి వాకుిచ్చితిని దాని. దొల(గ( దరంబే. 39 

తే. భాగవతమును వా్రసెడి భాగ్యమిటులు జిక్కెనని యొక్క_తణి సంతసించు నన్ను 
దరిసి శిష్యగణమ్ములో గురువరేణ్య । యా యదృష్టము మాబోంట్ల కబ్బునెయన. 40 

ఉ, దె దె వకృపా విశేషమున( దప్పక మీకును నట్టి భాగ్యమో 

పావనచిత్తులార : యొకపట్టున ( గల్ల(గవచ్చునంటి ని 

పావిధి సీ సుభాగ్యమది యబ్బెను వారికి నేండు నాకునున్ 

భావమునందు సంతసము సర్వులు వెశ్సైడి నేమి చెప్పుదు కా. శ్రీ! 

ఉ. నాకును స్వప్నమందు రఘునాథు(డు దర్శనమిచ్చి పోతనా | 

సీ కృతికిన్ బ్రణష్టత జనించెను మెళమయే (గి తావకాం 

(ధీకృత భవ్య భాగవతనిస్తుల కావ్యరమావనమ్ము నే 
వీ(కనొనర్తు నిందె కవివీరులు దీక్ష వసింప(గాందగున్. 42 

చ. అనుచు నృపాకృతిన్ బయనమయ్యెను రాము(డు స ప్రరాత9ముల్ 
ఘనతరదీక భాగవత గాన మొనర్చుచు నిందెయుంటి నే 
ననఘ ! నువార్హవింటి భవదాగమనమ్మున. నా_ర్రరక్షకుం 
డనుపళ క్రి శాలి కమలాక్షుండు నమ్మినవారి సొమ్మనన్. కి 

శా, (శ్రీ నాథుండును బోతనార్యు(గని ముకా సీతాంగనాశీల సం 

(తాణంబుకా టొనరించిన ఫై కృతికాంత న్నేండు రక్షించె వి 

జ్లానానందమయ స్వరూపమగు సీ జన్మంబు ధన్యంబు బా 

వా! నా సోదరి నిచ్చి కాల్లడుగు సద్భాగ్యాప్తి నే ధన్యు(డన్, Md 

ఉ. ఇమ్మహి మిమ్ము బోల్చుకవి యెందు లభించు నిదెల్ల మా యదృ 

ష్టమ్మనజెల్లు మీరలి(క సమ్మతి బమ్మెర కేగుదెంచుచో 

నిమ్ముల బంధుమిత్ర జనులెల్లరు సంతసమంద నందజన్ .. . 

[(గ్రమ్మణవారు మీరు తమకమ్మున భాగవతమ్ము గాంచనా = 45 

చ. అనుటయు( దాను బోతన మహోద్యృతి నిట్లను నొంటిమిట్టలో 

ననె నసియింప నాజ్జనిడి నాకు రఘూ త్రము(డింక నేను సిం 

గనృపతి సమ్ముఖమ్మునకు( (గమ్మణ బమ్మెర కేగనొల్ల వా nn 

రినె యిటు వచ్చునట్లు లొనరింప(గదే సుకవీ: మహామత్రీ: 48 
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వ, 

శే. 

శే. 

మ. 

అనుటయు,. 

అంతలోనె భటుండొక( డరుగుదెంచి యు త్రరమ్ము చేతికొసంగి త త్తజముగ 
వెడలిపోయె శ్రీనాథ కవినవరు(డు లేఖ చదివి పొతన్నకీ లీల నుడివె. 

నేంటికిని సరిగా నొక నెలదినములెయుండె శ్రీరామనవమీ మహోత్సవములు 

నపుడె భాగవతమ్ము రామాంకితముగ( గృతి సమర్పణ సేయు టుచితములగును. 

అనుచున్ రాయలు భక్తి వందనశతం బర్చించి యీ రీతి లే 

ఖను బంపించెను మీకు సమ్మత మొకో కవ్యగిణీ ! యంచు వా 

కొనె శ్రీనాథుడు పోతనార్యు(డును నాకున్ సమ్మతంబంచు. దె 
ల్పెను శ్రీనాథుడు తత్ప9బంధమును దెప్పింతుకా సుధీ : యే ననెన్. 

. అంత. బోతన ద్విజకుల జలధిసోముం డగు కవి సార్వభౌమున్ గని మహాకవీ : 

రాజు లహంభావపూర్ణ మ త్రగజంబు లని స్వానుభవంబున( . దెలియ గలిగితిని, 

రామాంకిత మహోత్సవంబు లేర్పజించుటలో నింకేమేని రహస్య మిమిడియుండునో 

యని శంక గలిగెడినన శ్రీనాథుం డిట్లనియె. భావుకా! సకల రాజన్యలోకంబునకు 

నీ యకళంక చరిత౦ంబు కనువిప్పు గల్లించెను, తమ బలంబుకస్న దైవబలం 

బెక్కువ యని గ్రహింప (గలిగిరి. చై వభక్తుని దేవేందు96డేని నిర్జింపలేండను నిజము 

నెటింగిరి. ఈ యంకితోత్సవము లేర్పజచుటలోని యాంతర్య మనన్య సామాన్య 
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47 

48 

శ 

60 

ప౦తిభాపాండిత్య విభాసితంబును భవబంధ లతాలవిత)౦బును భక్తిభావ బంధురంబును . 
నగు మీ కావ్యంబునందును బరమ భకాగే9సరులగు మీ యందును గల పూజ్య 

భావంబే త తప్ప నన్యంబు కని యెజుంగ(దగు. నే నింతకుమున్నె మీ చరిత్రం బాతని 

'కొద్యంతం బెణీంగించితిని. నృపాలు( డింతకుముందొనర్చిన పమాదకృత దోషం 

బునకు( (బ్రాయశ్చిత్త తంబుగా నే తత్కార్యం బవశ్యం బాచరణీయంబని, బమ్మెరకు6. 

జని: (శ్రీ) నాథుం డతని కుటుంబమున కానందవా ర్త ర. నెజింగించి బంధు మితాిిదులతో . 

బోతన పుత) కళతా9ది జనంబులతో శిస్యజనములచే జీర్ణోదరణ మొనర్చ బడిన 

భాగవత పిబంధ మతి భాసురగతి( గై కొనివచ్చినంత. ్రేరామోత్సవం బేతెంచె, 

కృత్యంకితోత్సవ సంభారంబు లేపారె. 

. కువలయపతి కరునంకలం గవిపండితు లవల వందిగాయకబ్బృందం 

క్షేత్రస సర్వస్వమ్ము. యా త్రిక సముదాయహూర్ల మ బహుజనా క్రీర్రమయ్యె 

నేతంపర్వంబయి నిలయాంగణం బెల్ల 'మండపతోరణ మాన్యమయ్యె 
శో9త0పర్వంబయి జతి లయాన్విత తూర్యవాద్య మత్యంత మాస్వాద్యమయ్యె 

వేత) హ _ఫమ్ముల వింజామరమ్ముల. భ _్రబ్బింద మ్మభివ్య క్త క్రమయ్యె 

గ్ 

02. 
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తే. స్వస్తి మంత 9పాఠమ్ముల జదువ ద్విజులు అనిలసుత వాహనారూడు(డగుచు స్వామి | 

వెడలి కల్యాణమండప వేది జేర. గలకలము మీజె జనము గంపులుగ( జేర. గ్రీ 

cm . పండిత కవిరాజమండలి యొక ప్రక్క సామంత నృపవరస్తోమ మొకట 

వేదశాసా9గమ విద్వాంసు లొకవంక( బ9ఖ్యాత గాయకపితతి యొకట 

సచివ సేనాపతి సముదయ మొ్మొకకేవ వందిమాగధ జనబృందమొకట 

నవరోధ కాంతాజనవితాన మొకడెన వేళ్యామనోహర దృళ్యమొకట. 

తే. గలిగి కొలువుదీరినయట్లు గాన(బడెడి రాము సన్నిధిన్ దాసు(డై రాయలుండ 
విభున కిరుదెసల్ విద్యా వివేకములన వెలసి (శ్రీనాథ పోతన లలరుచుండ, 54 

ఉ. రాయలవారి భద9గజరాజము పై ( గృతిరత్న. ముంచి యా 

ప్యాయత సత్క_వుల్ కుసు మవర్గములన్ గురిపింప భ క్తిప 

'ర్యాయత నారయాదులును నట్టెటు కర్నుర చ చామరమ్ములకా 

వేయుచునుండ. దూర్యరవ వి సృతియొస్ప వివాహ వేదికిన్. ఫ్ 

ఉ. శై కొనివచ్చి భాగవత కావ్యరమన్ బిజలెల్ల భ క్తి న 
సోశగతిన్ బంసూనదళ శోభనవర్షము గుప్ప మాగధుల్ 
వీ(క నుతింప. రాజ కవివీరులు స్వాగతమీయ నై నె దువుల్ 

జోక నివాళులె త్త గ్భృతి సుందర్త పీఠిక నుంచి, రయ్యెడన్,. . 56 

వ. అంత గురు విపజనానుజ్ఞాతుండయి రామపాద భృత్యుండగు సహజ పాండిత్యుండు, గ్ 

తే, కోభ్ర లొల్కెడి పృతిసర సూత బద్ద పూతపాణియె సంకల్ప పూర్వకముగ 

రామ పదములు గడిగి తీర్ణముల భ క్రి శిరము పై పె  జల్లుకొనె హరే వరద : యనుచు. 58 

తే. పోతనార్యు( 'డానందా[శుపూర మొల్క_ వరదు పాదసన్నిధి నుంచ భాగవతము, 

రామగళసూనహార మా గింథము ప పయి నూడిపడె( గృతికాంత ( బెండ్లాడెనన (గ, 59 

క్, జనులెల్లరు నా దృశ్యము కనులం గని యద్భుతమ్ము కాకత్త్సకులే 
శని మాహాత్మ్యమ్మని పోతన భ క్ర _క్యతిశయము వే విధమ్మలం. బొగడకా- 60 

క. కరతాళశధ్వానము లంబర మంటను నగుమొగాల. బజలెల్లరు ట్రీ 

వరదుని తల నక్షతలం గురిసిరి మురిసిరి పణతుల( గొల్చిరి భక్తిన్. 61 

ర్ం పూమాలలతో మాలెలతో మాలలనాధవుండు తుల:దూ(గుచు శ్రీ : 

కామినితో సాటిగం 'గృతిభామిని జేపట్టి శోకవార్థిని గైన్. TR 

క, అచ్చము పెండ్లికొడుకు కళ వచ్చెను రఘువరున కిట్టి. వై భవమలకో డ 
_ నెచ్చట దృష్టి 'దగులునో. పచ్చవిలుతునయ్య. కనుచుం ద్విజ శంకించె కా. వ. 68 
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తే నీరజాకి నీ విరహాన నేల బటైననుచు మోహనరాగమ్ము నాలపింప 

ధీంతెననకిటతై ” యంచు దేవదాసి లాస్యములకు మృదంగముల్ లయలు వైచె. 64 

క. ఆయెడ( గల కవులకు (శ్రీరాయలు నూట సదియార్లు రాంకవము లిడెన్ 

శ్రీయుతు(డౌ పోతనకు నమాయికతన్ దండ మిడి క్షమాపణ . వేడెన్. 65 

వ. అంత. బోతనార్యుండు భాగవత మోక్షపిదత్వము నిరూపింస ఫలశుితి వినిపించు 

తలంపున మున్ను పరీక్షితుండు భాగవత శరివణమున ము క్రిగాంచిన తెజం గి ట్రభి 

వర్షింప( దొడంగ. 68 

తే. హ_స్రినాపురమందు బళ స్పికెక్కె ( జంద్రవంశ వ ఖ్యాతు(డౌ చకివ రీ 

పుణ్యఖని సా త్తి కుడు ధర్మపుతు9( డను(గు తమ్ములుకా నల్వు రభయసదాతచకిి. 

pm + ధర్మమిట్టులు నున్నత స్థాన మంబటెనాకా సౌధాగములు నిక్కి. చదలు నంటు 

భీమ పితాపాగ్ని బిరుదులె,తె ననంగ హేమధ్వశజాళి మిన్నెక్కి యాడు 
నర్జున క్రీర్తి కాంతాహాస పుష్పదామమన( జందా9ళ్మ హర్మ ఫ్రతతి తనరు 

నకులుండు హత దుర్ణనకులుం డనుట (6 దెల్బ నరబెచ్చు బెణకని పుర కుశలము 

తే. జొర ! సహడేవమై యొస్పుననుటకేమొ గృహగృహమ్మున దేవమందిరము వజలు 
గ్రీమనోనాథు కరుణా విశిష్ట మనంగ శ్రీయుతంబయి యలరు నే సీమ. గనిన, 68 

సీ, శమనుండు స్వసుత రాజ్యంబౌట కతననో యొకపాపి నే నట నుండనీ(డు 

వాయువు నిజసూను వసుధయౌ కతననో నాతిశీతోష్టయాన మొనర్బ్చు 

నిందు9౦డు నా కొడు కేలు రాజ్యంబని సస్యానుకూల వర్షములు గురియు 

నశ్వినీదేవళ లస్మదీయ సుపుత)కుల సీమ యని రుజల్ గలుగనీరు 

రే. ఈతిదాధా విరహితమై యిటుల వజలు నఖిల దిగ్గేవళానీక హరిహరాబ్ద 

జాత కరుణా కటాక్ష సమర్గమగుచు నా పురమన శకు9(డు హస్పినాపురమ్ము. 69 

తే, అందు. బాండవ మధ్యము( డగుచు. దనరు నర్గునునకు సుభదయం దతులశౌర్య 
బల పరాక 9మళాలియై సిభవమందె కూలికి నజేయు( డభిమన్య బాలకుండు. 70 

"శే, అతని యాత్మజాతు (డు పరీక్షితు(డు తాను మాతృగర్భ్శస్టితుం డయి మనేడి వేళ 

మహి నపాండవమ్ముగ(జేయ మది. దలంచి వాని. జంప శ £0 బయోగపటబచె దొిణి, 

క్క గర్భస్టితు (డై వెతపడు నర్బకు (డును దొ9ణి యంపు నద్భుతళ క్రి కిన్ 

నిర్భిళీ హరి దునుముటయు స్వర్భానుత్య క్తభాను సరణి వెలింగెన్. 72 

వ. అంతం. గొంతకొలంబునకు ధర్మజుండు పరీక్షితుని' రాజ్యాభిషి కు నొనర్చి మహో 

పృస్థానంబు సేయం జనుటయు నొకనా(డు ధర్మదేవుండును భూమియు వృషభ గో 

_రూవంబులు దాల్చి భాషింపం బరీక్షితుం డది విన సమీపించెం దోడ్తో గలిపురునుండు 
21 
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నృపాకారంబున మేయు గో వృషంబుల( గాలం దన్నె నవియు( బంచితిలి'భయ ' 

విహ్వ్యల భావంబు నొందుటయు దుష నిగంహంబునకు శిషరక్షణంబునకు స్రషరాజుల 

సృష్టించె నట్టు సియనిరాజు రాజ్యభ వుం డగుననుచు, 3 

ఆ. తపము శౌచ మటులె దయయు సత్యంబునుకా ధర్మగతి చతుష్పదంబు అవని( 

జనియె మూ(డు కాళ్ళు సత్యపాదమె దక్కె దాని నిత(డు దునుమ(బూనె నకట ।! 74 

క, ఇతనిని నే దునుముదునని శిత కరవాలమున, మీరు చింతిలవలదం 

చతి సాహసమున నురికిన క్షితిపతి6 గని పిణతులిడి వచించె నతండున్. 75 

క, జదనాథా | నీ యానతి నొనరింతును నన్ను జంస నుడుగుమి యన నీ 

ముని వసతుల. బూజార్ల్డస వనభూముల వీడి వెడలవలెననె నృపుండున్. 76 

తే. అపుడు నృప్పు(గాంచి కలి యనె నవనినాథ : 

దండధరుని పోలిక నన్ను ఖండనమ్ము 

సేయ నరుడెంచు నిను గాంచ( జెడరె నెదయు 

నెందు నే నుందు దయ(బూని యెటు శజెపుమ : 77 

వ. అనుటయు న రేంద్రు( డక్కలిని గాంచి, 78 

చ కలి భువి నుండ (గా సుకృతకార్యములన్ దలపోయ.(జాలు( ద 

తృలము లభించు, దుష్కుతము తద్గతి(గాక కింయం బొనర్చనే 

ఫలిత మొసంగు నాత్మలకు ( బాయక శ్రీహరి నామకిర్తన 

మ్ములె ముని దుర్గ భంబయిన మోకగరతిన్ సమకూర్చు నెయ్యెడ ౯. 0 

ఉ. కావున. గీడులో నొకట( గల్లెడు మేలయి పొల్చు నీ భువిన్ 
సీవు వసించుటల్ వినుము నిర్భరహింసల, స్త్రీల లోపలకా, 
దాంవు సురాదిపానముల (6, దద్విధి ద్యూతమునాడు చోటులన్, 

స్థావరమున్ బొనర్చుకొని క్షొస్టలి సీవు వసింప(గా( దగున్... 80 

తే. స్వర్ణమూలంబులై న నసత్య, వై ర, కామ, మద, చౌర్య, చర్యలు గా౦లునట్టి వూ యు ' | యు 

స్టలములందు భవన్నివాసంబు లెస(గు6 గాక యని కలిన్ నియమించి కరిపురి( జని. 8] 

క, సురవినుతుం డా పరీక్షి న్నరపతి మృగయా వినోద నవ్యోత్సాహ 
స్ఫుర దంతరంగు(డె వని కరిగె నొకట( గూరమృగ నిహన నారంబె.. 82 

త్తే ఉచ్చులన్ బన్ని వల లొడ్డి మచ్చువెట్టి జాగిలంబుల నుసికొల్సి డేగపొంజు. 

- విడిచిన పెట్టి యీ ౮షెలం బట్టి వింట నారి నెక్కు. వెట్టుచు మృగయులు పెక్కు గతుల, = 88 

క. తజీమిరి మృగముల నృపు(డుకా శరభ వ్యాళ కరి: ఖడ్గ శార్దూల నృకో 
తర హర్యక్ష గణంబుల( బొరి(బొరి - వేటాడి. యలసిపోయి 'పిపాసకా; - 84 
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క. దరి(గల బు ష్యూశ9మమున కరిగి శమీకు(డు సమాది నలరుచునుంట కా 

గుజుతింపక సీరడుగుచు( బరిపరి విధములుగ నళని. బా9ర్లించె నతిన్. 
థి 

చ. అతడెది పల్కకుండుటకు నాత్మ నొకించుక యల్క (బూని యీ 

గతి నతిథిన్ జలార్డి నొక కంటం గనుంగొన విద్ది న్యాయ మే 

క్షీతి సురవర్య : యంచు గతజీవ సరీసృప మొండు దెచ్చి యు 

ద్ధతి ముని కంఠమందు నిడె దాని శమీకసుతుండు కన్గొనెన్. 

చ. కని నృపు డాసి, మజ్జినకు కంఠము నందు విషోరగమ్ము ని 

ట్లునిచితివార సీకు నిది యు క్రమె వారు తప స్పమాధిలో 

ముని(గిరటం చెజుంగవొకొ మూర్గ నృపాధమ ! తక్షకోగిదం 

శనమున నేడు నాళ్ళరుగ( జత్తువుగాక యమోఘమౌొ నుడిన్. 

323 

86 

87 

వ. ఆనుచు ముసీంద్రుండు శపించినంత జనపతి బహువిధంబుల జేదించి క ర్రవ్యం బెద్ది 

యని మునిజనంబు నడుగు నంత భగవద్గుణానుభవంబు లా పన్ని వారకంబు లని చెప్పి. 

యవధూత యగు శుకుం డొకం డీ భాగవతానుభూతికా బి)సాదింప సమర్థుం డని 

నుడువుటయు, 

తే. ఐహిక సుఖాదికము రోసి యస్థిరమగు దేహ మోహమ్ము వీడి సందేహముడిగి 

గంగ నచ్యుత కరుణాతరంగ సౌ ర్రీ(గాంచి (ప్రాయోవ వేళ దీక్షను వహించి. 

క. హరిగుణ గానమొనర్నుచు నిరయ వినాశకుని శుకుని నిర్హి ప్పగతికా 

బరంగెడి వ్యాసొర్భకునికా హరిగుణ మోదకుని దర్శనార్థము వేడ౯ా. 

బా. + షోడళాబ్రపాంయ కోభిత దేహుండు బ్రహ్మ విద్యర కళశాభాసముఖు(డు 

సౌందర్య సందీ ప్ప సకలాంగక యుతుండు ము క్రికొంతా మనో మోహనుండు 

పరత త్త చింతనాపరవశ చేతనుం' డరిషట్కరహిత సదాచరణు(డు 

నిష్కామమానస నిలయ సంచారుండు మాయావి నిర్హి ప ప్త మానసుండు 

. శే. వర గురుండు ద్వంద్వాతీత న ర్రనుండు చేదచేదాంత విజ్ఞాన విలసితుండు 

భాగనతదీప్ప హరికథా భ్యానరతు(డు శుకు(డు పృత్యక్షమయ్యె నొ క్షోణిపతికి. 

క, అతడా శుకయోగికా గని యతిభక్తి నమస్క రించి యమలచరిత | 1నా 

వెత వినుమని స్వవిషయము విదిత మొనరిచి నాకు మీరె దిక్కుని వేడన్. 

క, ముని యతనికాగని యిటులను జనపాలా | తప్పుకొనంగ(జాలవి మృతిక్రై 

మనమున జింతిల(జనునే, జవన్స మరణ
ి రహిత ము క్రిసాధన గలుగకళా. 

ఆ. జనన మరణ నృక్షసం ప్రొ ప్రి పేం 'బొందించు. విషయ సంగకర్మబీజ మొక టె 

దాని జ్ఞానవహ్ని దగ్గముగావించి బం
ధము క్రీ కం బరమసదవి( గను ము 

88 

89 

94 
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ల, 

దుష్టకర్మ నరకదుర్గతి నొందించు( బుణ్యకర్మ స్వర్ష్శభూతి నొన(గు 

వాని రెంటివిడుము పంకమున్ జలమును నంటకుండ వెడలు నబ్దమటులు, 

సకల జగతివిడిచి చచ్చువారిని గాంచి చావు దప్పదనుచు కణమెతల(చు 

సంసృతికా మునింగి చావునేమజు వ్యక్తి మదిరద్రావి నిజము మజచినట్లు. 

= నాలునాళులుండి నాశమౌ మేనికె సకల సుఖవసతులు సంతరించు 
NN QQ 

నద్దెకొంస నెంత దిద్దితీర్చిననేమి వెడలుమనిన దినము విడువవలెను. 

. ఆత్మతరణమునకు నవయవమ్ము లొసంగ నవయవసుఖములకి యాత్మయనును 

పొరిద్దుగు9ంక నెడ్ల పులు మేపుటంది (క( దనదు మనికి. జేరుకొనుట లెప్పడు. 

. మేనుగాంచి యిదియె నేను నే నని పల్కు మేని నిచటవిడిచి నేను జనును 

అది యెజింగియుండి యాత్మ నేనని యెంచండిట్టి యజ్ఞువిషయ మే మన (దగు. 

. ఆ మయములు జరయు నసమర్థశై శవ మ్మిహ సుఖానుభూతి కెప్పడుతగవు 
నాల్గునాళులుండు నడుమంతరప్ప సర వయసు (గాంచి మిడిసి పడుట తగునె, 

. మాయవలల(బన్ని మచ్చుగా నిడెనందు స్యల్పవిషయ సౌఖ్యసంచయమ్ము 

వాని మేయ(బోయి వల(జిక్కె నీ పాణి కాలు(డనెడి వేంటకా(డు మురియ 

+ జన్మ రుచికరంబె చావుమా(తమె నా కనిష్టమను జనమ్మ చెంత వింత 

పాము సగయు( దో(క బంధువు నా కనువా(డు జగతి వెల్లీవా(డుగా (డె. 

తానె పోవుజెణి(గి దారప్పుత్ర వియోగమునకు నేడ్నుపాణి ముగ్గు(డగుచు( 

దలయెపోవునన( జెవుల పో(గులకు నేడ్చువాని నేమి యన(గవలయు (6 బుడమి. 

. మానవు డీ [ప్రపంచమను మంజుల నాటక రంగభూమి పె ( 

దానొక పా(త్రధారియయి దారసుతుల్ సహపాత్రలై మనం 

గా నటియించుచుకా నియతకాలిక కైతవ దింధసంగియై 

మాన(గనానె నిత్య సుఖమంగళసంగము సూతిధారితో. 

తనదగు మని. దెల్బుటకు.( దల్లి యెటోపిన నేని యింత కుకా 

గనులను విప్పలేని పసికందు వెటుంగ(గ(జాలు నెట్టు లే 

మనుటకు నోరులేని శిశువార్తనినాదముతోడ నేడ్చుచో .. 

జననియు రక్ష పేయుటకు( జస్పున( దా నరుదెంచకుండనే. 

*, సలలిత పుస్పకోళవి లసన్మకరందము కే(టివోలె నా 

కుల పసరాను కీటకముగో9ిల(గ నేర్చు నదెట్లు కూర్మి నా 

యళి తనరూపు(జేసికొని యానంగ నేర్చినంగాక, యట్లులే 
యలసు (తు సద్దురూ _త్తముని యండ 'లభింసమి నీళు (గాంచునే. 

పోతన చరిత్రము 
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ఆ. తనకు( దెలియనంత దై వంబెలే(డని వచ్చినట్టు లెల్లవాగుచుండు ( 

బురుటిబిడ్డ యయ్యనెణుంగని మాత్రాన జనకు నునికియెంద సత్యమగునె ? 107 

ఆ. చెంపంగొట్ట దా9వు శికువట్లు లజ్ఞానియాపదలు ఘటింస హారి(దలంచు 

జననమరణ రోగవినివారణమున కై హరి గుణానుభవమె యొషధంబు 108 

౭ - మనసులో. జెడుబుద్ధి మాన్సెడి శక్తియు మమతలం దెగ(గోసి మనుచుశ రి 
తలలోన సద్బుద్ది. గలిగించు శక్తియు(గలిగిన సద్బుద్ధి నిలుపుళ్తి 

నిరతంబు హరిపదస్మరణ సేసెడిళ క్తి హరిభ _క్రసంగంబు నఅపుశ డ్రి క్రి 

భక్రి వై పై నెప్పుడాస క్రి కి ( గొల్పెడిశ క్రి "శ్యాగమ్ము ? గలిగించి తనుపుళ క్రి క్రి 

తే. ముక్తిసంధాయక మ్మగు మూలశ క్తి ధరణి (శ్రీ మహాభాగవత (ప్రవచన 

దివ్య హరిగుణామృతపాన దీప్తి నొదవుగాన( జింతింప( బనిలేదు మాన వేంద౦ 1 109 

ఆ. దేహమున్నవటకే దివ్య సౌఖ్యములుండు నవల నన్ని సున్నయనును (బ్రాణి 

వపువు నిందిగియముల వ్యాపారముడిగిన( గలల( (బియ సురతసుఖము నెటొందు. 110 

ఆ. ఇహ జగమ్ముదప్ప నే లోకములులేవు పరసుఖమ్ము వట్టి భంిమయటన్న 

స్వప్న జగతినుండి స్వప్నేతరజగమ్మె కల్ల యనెడి వెకలిగాదె తలప. “H1ll 

em ఎవ్వాని యానతి నే పొదు రవివిధుల్ సరివేళ(దప్పక సంచరింతు 

రెవ్వాని యాజ్జతో నీ మహాతోయధుల్ వేలావధులు దా(ట వెజచుచుండు 

నెవని శాసనముల నీ బుతుషట్కమ్ము మితిదా(టి చనక నమ్మతి మెలంగు 

నెవ్వాని కనుసన్న నీ పంచభూతముల్ తమతమ విధులు స్మక్రమతనెజపు 

తే. నెవని నుడి వేదవాక్యమె యెసంగుచుండు( గదలదెవని యాజ్ఞయెలేక కడ్డిపుడక 
'యెవ(డు విశ్వమున్ శాసించు నిటులుతాను వాండెకద జగన్నాథు(డై వబలుజే (డు. 112 

త్తే. రాజచంద | బాహ్యాభ్యంతరముల వెలు(గు చేతనాచేతనమ్ములై చెల(గు నందె 

జలధిగత తరంగమ్ములై సకల భూత సంచయము వానియందె భాసించునడ(గు. _ 118 

ఆ. దేహ ముండువజకి దేహ బంధువులెల్ల. వారెవారొ పిదప వీరెవారొ 

నాల్గునాళ్ళకొణకు నావారు పెరవారలనుచు( బాపవాపి మునుంగనేల అ అ 114 

నీలాబ్దములు కేశజాలమ్ములై. యొప్ప సకల దిజ్ముఖము లాస్యమ్ము లెస(గ 

సూర్యచందు9లును జక్షద్వయంబై. వెల్ల రే బవళ్ళను కంటిరెప్ప లలర = 
నో ష్టయుగ్మంబుగా నుభయ సంధ్యలుగా9ల వరతారకలు దంత పం క్రి గాంగ. 

' నదు లెల్లనున్ ర క్షనాళమ్ములై వెల్ల గ్గ సంద్రమ్ము లుదరకోశములుగా (గ 

gm 

శే, నది) నివహమ్ము శల్యచయముగ 'వజలం నురుహస్ఫురణ మెటయ 
నఖిల: విశ్వమ్ము' వాత్మదేహముగం జెలంగ' వెలుంగు. సీ విశ్వరూపు సేవింపు మధిస | 115 



394 ఫో తన చరితము 

ఆ. దుష్షకర్మ నరకదుర్గతి నొందించు6 బుణ్యకర్మ స్వర్శభూతి నొన6గు 
లు 

వాని రెంటివిడుము పంకమున్ జలమును నంటకుండ వెడలు నబ్దమటులు. 

ఆ, సకల జగతివిడిచి చచ్చువారిని గాంచి చావు దప్పదనుచు క్షణ మెతలంచు 

సంసృతి జా మునింగి చావృునేమటు వ్యక్తి మదిర ద్రావి నిజము మటచినట్లు. 

ఆ, నాల్లునాణులుండి నాశమౌ మేనికై సకల సుఖవనతులు సంతరించు 

నద్దెకొంప నెంత దిద్దితీర్చిననేమి వెడలుమనిన దినము విడువవలెను. 

ఆ. ఆత్మతరణమునకు నవయవమ్ము లొసంగ నవయవసుఖములకె యాత్మయనును 

పొంద్దుగు9ంక నెడ్ల పులు మేపుటంది(క6 దనదు మనికి. జేరుకొనుట లెప్పడు. 

ఆ, మేనుగాంచి యిదియె నేను నే నని పల్కుమేని నిచటవిడిచి నేను జనును 

అది యెణింగియుండి యాత్మ నేనని యెంచండిట్టి యజ్ఞావిషయమే మన(దగు. 

ఆ. ఆ మయములు జరయు నసమర్థి శై శవ మ్మిహ సుఖానుభూతి కెపుడుతగవు 

నాల్లునాణీలుండు నడుమంతరప్పసిరి వయసు(గాంచి మిడిసిపడుట తగునె. 

ఆ. మాయవలల(బన్ని మచ్చుగా నిడెనందు స్వల్పవిషయ సాఖ్యసంచయమ్ము 

వాని మేయ(బోయి వల(జిక్కె_ సీ పాణి కాలు(డనెడి వేంటకాండు మురియ 

ఆ, జన్మ రుచికరంబె చావుమాతమె నా కనిష్టమను జనమ్మదెంత వింత 

పాము పగయు( దో(క బంధువు నా కనువా(డు జగతి వెల్లివా(డుగా (డె. 

ఆ. తానె పోవుపెటి(గి దారప్పుత్ర వియోగమునకు నేడ్చుపారిణి ముగ్గుండగుచు 

దలయెపోవునన( జెవుల పో(గులకు నేడ్చువాని నేమి యన(గవలయు( బుడమి. 

ఉ. మానవు6 డీ (పపంచమను మంజుల నాటక రంగభూమిపై( 

దానొక పా(త్రధారియయి దారసుతుల్ సహ హపాత్రలై మనం 

గా నటియించుచుకా నియతకాలిక క తవ బంధసంగియై 

మాన(గనొనె నిత్య సుఖమంగళసంగము సూతిధారితో. 

_ చ, తనదగు మనీ డెల్పుటకు( ద ల్లి యెటోపిన నేని యింత కు కా 

గనులను విప్పలేని పసికందు వెటుంగ(గంజాలు నెట్టు లే 

మనుటకు నోరులేని శిశువార్రనినాదముతోడ నేడ్నుచో 
జననియ రక పేయుటకు( జస్పున( దా నరుదెంచకుండనే. 

_ చ. సలలిత పుష్పకోశవిలసన్మకరందము తే(టివోలె నా 
"కుల పసరాను కీటకముగో9లంగ నేర్చు నదెట్లు కూర్మి నా 

యళి తనరూవు(జేసికొని యానంగ నేర్చినంగాక, యట్టులే 
 యలసు(డు సద్దురూ త్తముని యండ లభింపమి నీళు (గాంచునే. 
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దఠమాశ్వానము 

ఆ, 

౭ 

తనకు ( దెలియనంత దె వంబెలేండని వచ్చినట్టు లెల్లవాగుచుండు ( 

బురుటిబిడ్డ యయ్యనెఆు (గని మాత్రాన జనకు నునికియెంద సత్యమగునె ? 

చెంప(గొట్ల దావు శికువట్టు లజ్ఞానియాపదలు ఘటింప హారి(దలంచు 

జననమరణ రోగవినివారణమున కై హరి గుణానుభవమె యొషధంబు 

మనసులో. జెడుబుద్ధి మాన్సెడి శక్తియు మమతలం దెగంగోసి మనుచుళ క్రి 

తలలోన సద్బుద్ధి గలిగించు శ క్రియు(గలిగిన సద్బుద్ది నిలుపుశ క్తి 

_ నిరతంబు హరిపదస్మరణ సేసెడిశ క్రి హరిభ క్రసంగంబు నెటిపుశ క్రి 

రా 

రకా 

భక్తి పై నెప్పుడాస క్తి గొల్పెడిశ క్తి త్యాగమ్ము గలిగించి తనుపుళ క్తి 

. ముక్తిసంధాయక మ్మగు మూలశ క్రి ధరణి (శ్రీ మహాభాగవత (ప్రవచన 
దివ్య హరిగుణామృతపాన దీప్తి నొదవు(గాన(6 బింతింప6 బనిలేదు మాన వేంద9 | 

దేహమున్నవజకె దివ్య సౌఖ్యములుండు నవల నన్ని సున్న యనును (బాణి 

వపువు నింది9యముల వ్యాపారముడిగిన( గలల( (బ్రియ నురతసుఖము నెటొందు. 

ఇహ జగమ్ముదస్ప నే లోకములులేవు సరసుఖమ్ము వట్టి భుమయటన్న 
స్వప్న జగతినుండి స్వష్నేతరజగమ్మె కల్పయనెడి వెకలిగాదె తల(వ. 

ఎవ్వాని యానతి నే పొద్దు రవివిధుల్ సరివేళ(దప్పక సంచరింతు 
రెవ్వాని యాజ్ఞతో నీ మహాతోయధుల్ వేలానధులు దాట వెఅచుచుండు 

నెవని శాసనముల నీ బుతుషట్కమ్ము మితిదా(టి చనక సమ్మతి మెలంగు 
నెవ్వాని కనుసన్న నీ సంచభూతముల్ తమతమ విధులు స్మకమతనెఅపు 

నెవని నుడి వేదవాక్యమై యెస(గుచుండు గదలదెవని యాజ్ఞయెలేక కడ్డిపుడక 
యెవ(డు విశ్వమున్ శాసించు నిటులుశాను వా(డెకద జగన్నాథుండై వటిలుతే (డు. 

రాజచంద ! బాహ్యాభ్యంతరముల వెలు(గు చేతనాచేతనమ్ములై చెల(గు నందె 

జలధిగత తరంగమ్ములై సకల భూత సంచయము వొనియందె భాసించునడ గ. 

దేహ ముండువజకె దేహ బంధువులెల్ల. వారెవారొ పిదప పీరెవారొ 

నాల్లునాళ్ళకొటికు నావారు పెరవారలనుచు( బాపవాపి మును(గనేల 

నీలాబ్దములు కేశజాలమ్ములై. యొప్ప సకల దిజ్మాఖము లాస్యమ్ము అెస6గ 

సూర్యచందు9లును జక్షుద్వయంబై వెల్ల రే బవళ్ళను కంటిరెస్పలలర 
నోష్టయుగ్మంబుగా నుభయ సంధ్యలుగా9ల వరతారకలు దంత పం క్తిగాంగ 

= నదు లెల్లనున్ రక్తనాళమ్ములై. వెల్ల సంద్రమ్ము లుదరకోశములుగా (గ 
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. నది” నివహమ్ము శల్యచయముగ వజలం దరువరమ్ములు తనురుహస్సుర ఆ మెజయ. .. 
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326 పోతన చరితము, 

జే. నా సికత్వ మ్యమావాస్యనా టి రేయి దె్వతగతి శశితారకో సేత నభము 

నిర్మలా డై కత భానమ్ము శర్మదమగు సవిత (గూడి పికాశించు దివమునుమ్ము. 116 

వ. ధాగవతాక్షర చతుషయంబున 'భా' యన భకితో, “గ యన జ్ఞానముతో, “వి యన 
te అలలో | 

వె రాగ్యముతో, “తి యన త_త్త్వంబు నెణింగి మానవు(డు ముక్రుండగునని చెప్పి. 117 

i = భరి జాన బిరాగత తత్వములు సౌభాగ్యమ్ము చేకూర్చి స ఎవి ట్ల అట 

న్యు క్తి (ప్రా ప్తినొసంగ భాగవత మై పొల్పొందె నిద్దా త్రి నా 

సకి కా దాని(బరించినకా వినిన నాసాంతింబు నిశ్శంక నా ద 

వ్యక్సి౯ ముక్తివరించు శ్రీహరి గుణవ్యానంగ సమ్మగ్నునిన్. 118 

క. కావున సప్తాహమ్ములు సేవింపుము దాని ననుచు (శ్రీ శుకుండుకా ద 
ద్బూవిభుని భాగవత కృతికో విదు నొనరింన నత(డుగొనె సను క్రి కా 119 

తే. మీర లటులె భాగవత మపార భక్త విని తరించుటకై దాని దెను(గు సేసి 
హరికి. గృతినొసంగితి భవతరణమునకు ననుచు, దతృ్భల శు9తిని బోతన వినిచెను. 120 

ఆ. ఏ నృపాలవర్యు డెటు లేలినన్ గాని నాకు( గలినటి నషమెంత 
mn లు మా నృపాలమౌళి మహి ధర్మపాలన న్యాయముం బొసర్చి నా కృతి నిడి, 121 

వ. ఆన, = Ma 122 
క. జనముల మనములు సమ్మడ వనధిన్ విహరించె(, గవి యవనిజాపతి సే 

వన మొనరించుచు. దన జీవనమంతయు. నచట. బుచ్చె వర మోదమునన్. లలి 

కావ్యోపసంహారము . 

క. అని యిటు లీకథ సూతుడు వినిదియు శౌనకమునీంద౦ విబుధుల( గని యి 
ట్రనె మున్నిందు)6 డొనర్చిన ఘనశపథము వీంగె భ క్రకవియే గెలిచెన్, 124 

క. ఆది యెటులన భాగవతము సదమలగతి నెవ్వరేని సంస్కృృతభాషన్ . 
"వదలి పరభాష వారసిన ముదముగ నది చదువ భకి ము క్రిసంద మె. ల్ ీబిర్ అమో 0 NR 

తే. చెలంగె నే నట్టి బాసకు 'సేవజేతు మూడు జన్మలలోననె, మొదటిజన్మ | / సింగభూప్పుండై పోతన శిథిల కృతుల నుద్ధరింపంగంజే సె, వేరొండు జన్మ. “126 
ఊఉ. సంతసమొప్ప మెప్పయిన సత్తువాన్వయమందు(బుటి భూ 

కౌంతు (డు కృష్టరాయలన (గా జని యాంధికృతుల్ రచించు ది 
గ్గంతుల( బెద్దనాది కవితల్లజులన్ దమి నాదరించి సు . స్వాంతముతోడ ( దెన్ను కృతి సంతతులకా వెలయింప(డేయు మున్... ల 

“128 



దశమాశ్వానము 327 

వ. మూ(డవ జన్మమందు, 129 

ర్, బుధనుతు(డై తంజాపురి కధిపు(డు రఘునాథరాయ లన. జని పే9మన్ 
సుధ లొల్కు తెన్లు కబ్బపు నిధులన్ వెలయింప(జేయు నిశిత ప౦9జన్ , 130 

జో 

వ. అని, 
181 

క. పోతనకవి చరితమ్మతి పూతము పృరుషార్థ సౌఖ్య పుణ్యద మనుచున్ 
సూతుడు శౌనకమునులకు6 జేతో మోదమున నిటు వచించెను గూర్మిన్. 182 

వ. అంత శౌనకాది మునిగణంబు లా సూకుం గని. మహాత్మా ! యోగిపుంగవుని యాడే 

శానుసారంబు పోతన యాశుగతి నవళార విశ్రేషంబులనే గతికావ్య గానంబొనరించి 

దాశరథి మెప్పు వడసి భాగవత కోశపాం ప్రిం గొనె నా గాథల వినగోరుదు మన 
నతండు దివ్యజ్ఞానం బున వాని నెరింగి యి ట్లభివర్తి ం౦పం దొడంగే. 133 

క, అనల పరీక్షెక్సత శ్రీ జనక తనూజా సమేత । సాధువరీతా : 

ఘన కోసల నగరాంచిత జనపద నగరాధినేత ! సతత పునీతా : 134 

శా. శ్రీలక్ష్మీ రుచిరాన నోత్సలశశీ ! శ్రీవత్స చిహ్నాంకితా | 
నీలాంభోధి మనో జ్జగాత) విలసన్నీ రేజ పతేక్షణా ! 

బాలార్క పితిభాసమాన వదనా పద్ద్వాంత నిర్వాపణా ! 

తై 9లోక్యా భయడాన భద్రకరముదద్రా : రామచంది (ప్రభో ! 135 

మాలిని 

సవితృకుల విభూషా : జానకీ స్వాంతతోషా ! 
నవ జలజదళాక్ష ! నష్టదేవారిపకా 1 

భవ జలనిధిపోతా ! భక్తమోతప౦9దాతా ! 

భువన విజయకీ ర్రీ । భూరి సౌజన్యమూరర్తీ ! 136 

గద్యము 

(శ్రీ మద్భరద్వాజగో త్ర పవి(త్రాప స్తంబసూత 9, పిధిత సూరిజనమిత్ర, బక్క య్యశా ప్రీపుత్ర 

వాగేశ్వరీ సమాసాదిత, వై దేహీవర నివేదిత సరసకవితావిలాస, సహజ 

పాండిత్యభాస, వరకవి విధేయ, “వరదార్య నామధేయ పిణీతం 

బైన పోతన చరితంమను మహాప్రిబంధమ్మునందు 

దశమా శ్వాసము. 
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సరితాగణాయ సాధూనాం గూ లొయ ౪ దుష్బ్ట్భృలె 0 

దయితా హృద్దామా 

వాదా తీతాత్మ తత్వ వె షవనామా | 

పొద వగుణధామ ! భక్త పార్వణ సోమా | | || 

గీ. భక్త కవివరా కుప్రో క్త సూ క్తిలహరి రామ, మోహీనీ, శ్వేతవరాహ, నృహరి, 

గాఠతర గుణానుభవ సుధారసరురి వినవె జానకీనాధ ! విశ్వనుతగాథ 1. వి 

వ. అంత నొంటిమిట్ట సీతాపతి సన్నిధానంబున బ్రాయోవ వేళముం బొనర్చుచున్న 

పోతనార్యుం డా ర్తి మెయి దాశరథిం గసి స్వామీ! జానకిని రావణుని చెట నుండి 

విడిపించితివి. మత్క్బృూతిసీతం గాపాడుటకు కర్త ఏవ కదా! మరచితి వేమొ 

యందులకె మధుర సుధారస భరితమ్మగు నీ చరితమ్ములు గానమ్మొనర్తునని శోరితల( 

గాంచి భాగవత శ్రవణ కుతూహలాయ త్తచిత్తులై యుంట లెణీంగి శ్రీరామావతార 

'చాదుకథాలాపందబుల నాశుగతి6.గావ్యగానం బొనరింప నెంచి వాల్మీకిం దలంచి, క్ర 

సీ, తలకి)ందు రామళబ్దము జపీంచుటనేమొ తలకిగిందుచేసె నితర కవులకు 

'వుట్టనుండుటొ వేరెపుట్ట నుండం డిట్టి కవి నాంగ్యమో6గెను గంట మెందు 
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భక్తిగాధా నివేదనము - పూర్వ భాగము 

క్ ల వరితాగణాయ నాొధూనాం బినాలొయ చొ దువ రై-లకం > 

దయితా హృద్దామా 1 

వాదా తీతాత్మ తత్వ వె షవనామా | 
re LE 

వేద శిరస్సీమా : సుర, 
పాద పగుణధామ ! భక్త పార్వణ సోమా | 

భక్త కవివరా శుప్రోక్త సూ క్తిలహరి రామ, మోహీనీ, శ్వేతవరాహ, నృహరి, 
చారుతర గుణానుభవ నుధారసయురి వినవె జానకీనాధ ! విశ్వనుతగాథ | 

అంత నొంటిమిట్ట సీతాపతి _సన్నిధానంబున6 జ్రాయోపవేశముం. బొనర్చుచున్న 
పోతనార్యుం డార్రిమెయి దాశరథిం గసి స్వామీ! జానకిని రావణుని చెల నుండి 
విడిపించితివి. మత్కృతిసీతం గాపాడుటకు క ర్త వీవ కదా! మరచితివేమొ 
యందులకె మధుర సుధారస భరితమ్మగు నీ చరితమ్ములు గానమ్మొనర్తునని శోంతల, 
గాంచి భాగవత శివణ కుతూహలాయ త్తచిత్తులై యుంట 'లెటీంగి (శ్రీరామావతార 

 చారుకథాలాపంబుల నాళశుగతి(.గావ్యగానం బొనరింప నెంచి వాల్మీకిం దలంచి, 

జపించుటనేమొ తలకి9ందుచేసె నితర కవులకు 
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ఏటుకౌటనో నాకె యెలుక యంతయునన సర్వజు రాము హస్తగతుేసె 

ఏనాదిజాతుల( దానొకం డగుకేమొ యేనాది కవినని యెజు(గ(జెప్పె 

తే. అవని నవకావ్యమగుటనొ నవరసములు వలచి యేజులై యా శ్లోక వార్చి గలిసె 
రాము కథయొటనో తక్కురాజ కథలు రాము నీ సొటి యను భావరాజి వెలసె. 4 

తే. పుట్ట( బెరు(గు శ్రీశేముని యట్టి దిట్టయన బరంగు వాల్మీకి వారియంగవలయు 
గాని నే వాయననె నాదు కల మదేమొ కలమనుదు( బలె. హరిపాద కమలయుగళి. రీ. 

ఆ. అరయ రామనామ మమృత మెల్లరకును నింత తియ్యదన మదెట్లు గలిగె 
సాక్ష్యమొసంగు. బాయ నాన్న మ్మె మత్క్బుత పిండనామ మిటులె యుండుననుచు. 6 

౪. అవని( గవులు స్త్రీని హరిమధ్యమా యన నెట్టి స్రీయు6 జూలు పొట్టనింపి 

కల్ల సేయు దాని. గాని మా కౌసల్య యట్టిపేరు కెప్పడు కొట్టుదేదు. గ 

శా. బాలత్వమ్మున కుగు వోయ మొగమున్ దాల్గార్చుచుకా గల్కా నే 

(త్రాలున్ వట్టి యమాయికత్వమున కద్దాల్ జూస(గా( బాలదం 

తాలుకా బక్ష విభేదముకా విడిచి నిద్దా వెన్నెలల్ గాయం బా 

దాలున్ మానవ నాటకమ్మున కొకింతకా దప్ప తాళాలిడుకా, 8 

ఉ. నేరుగ బాల్యమింక నతనికా విడనాడదు పాలబుగ్గ పొం 

గారదు నూ (గు మీసముల కాకృతి యేర్ప్చడ దీడువచ్చి నిం 

డార(గ రెక్కయుకా ముదురదస్పుడె రాజుకు. బాణగండమె 
చేరెను గౌశికుం డకట | చిచ్చుడి కెన్ గనతల్లి పే9వులకా, 9 

పళ . పుటైడు( గొసల్య సట్టియై హారి యనం బు"ప్టె(డు (పేమమ్ము పుట బిజకు 

నారి లాగెనొ లేదొ నారియౌ రాక్షసిం దాటకం బట్టి వధమ్మొనర్చె 

. వడి సుబాహువులు చేవయును బాట(గలేదు వడి సుబాహువుగుండె (వ్రక్కలించె 

దేవళ కోలు పూర్ణదీ ప్పి (జెందవు పూర్వ దేవళ కుల నాజిదేళ్ళ(జేసె 

తే. మీసములు వచ్చెనో లేదొ మీసము లిలనెవరు శూరులు లేరన భువింబరంగె. 

దమ్ములనుబోల్_ కనుల్ మమ్ము తమ్ములటులగాంచు నని (ైమగబైజ తాను గాంచనలరె. 

వ. అంత గా ధేయుండు స్వయంవరమునకు (గొని చను దారిలో, వే! 

శే. నురవతి కర రజస్స్నర్శ సుదతినా(డు తాతిగామారె నీ నాడు రామచంద్ర 
నరపతి పద రజస్ప్పర్శ నాతియయ్యె ధర నధర్మ ధర్మముల కంతరమదెంతొ.. 12 

వ. మిధిలాపురి' కరిగినంత జన కాదేశంబున శతానందుం డిట్లనియె. నేల 

తే, ఎవ్వ(డా మహాదేవు విల్లె త్రగల(డొ వాయె. జనకజామాతయై వజిల(గల (డు, 

ఎవ (డు తా నెక్కిడ(గలేడా శివధనుస్సు. “జనకజా 1 మాత 1 "యని యన (జను నతండు. 
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ల్, 

బళా 

= అంత, 

రామచందివదన రామచందు? నెడంద మెచ్చు నామె సొటివచ్చు నతండె . 

యనుచు బాలచందు9 నాకారమును నిజ తనువుగా(గ(జూపి ధనువు నుడుపు. 15 

16 

నిల్లె తె నా రఘువీరు(డు కౌశికు తనువున( బుల్క లె త్తన్ ముదముగ 

భూపాల శిరములతో (బాటు ధనువును వంచెను జానకీ వల్ల భుండు 

జనకు సంశయము దోడ్కొని నారి మునువెన్మలాడించె. బం క్రి రథాత్మజుండు 

నారితో (బాటు (శ్రీ నారీలలా మయా వై దేహిమది( దనవంక కచ్చి 

అరయ. బదునాల్లు భువనమ్ములందు (గూడ నెదురెవండింక' నా కనీ యెగసియాడు 

భార్గవుని దుర్మదమ్ముతో (బోటు ధనువు విజిచివై చెను శ్రీరఘు వీరు డప్పుడు. 1 

చందురునిగూడు రోహిణి చందంబున సీత రామచందుని గూడన్ 

గందొవలు విప్పె నెల్లెడ విందగు నగుమోములందు వన్నెల విరిసెన్ ~~ 

అంత నొక్కనా(డు పృజాగణంబు మనంబుల ఘనంబగు సంతస ముదయింప 

నయోధ్యాధీకుం గని, 19 

బుద్ధికి బృహస్పతివి పరిళుద్ధంబగు రాజనీతి జక్రుండవై నకా 

వృద్ధుడవు, రామచం ద్రు మహద్ధర్మ గుణాఢ్యు( గువలయానందకరుకా. ౭0, 

* రాజు నొనర్పంగాందగును రాజ్యభర మ్మ (కంబు బు త్రశీర్ష వి 

(భాజితమై యెసంగునన బాగనుచుకా ధరణీవరుండు. సా! 

రాజిపరాజితారి నృపహాటక రత్నకిరీటదీప నీ 

రాజిత పాదపంకజుని రాముని భానుకులాబ్ది స్రోమునిన్. లి! 

కోసల దేశాథీశుని. జేసెదనని దశరథుండు జెప్పెను గై శే 
యీసతి కిడు వరములు సింహాసనమున భరతునుంచి హరి వని కనిన పెన్. 22 

(ప్రసవపుమెత్రి వృంత మెడంబాయ(గ(జాలని లీల లక్మణుం 

=. ఎజెనంగుచు రామువెంట వనికేగెను సీతయు( బూయు పూవులో. 

బొసంగు పరీమళ మ్మటులుపోయెను రాఘవు వెంటనంటి యౌ 

కుసుమము భృంగసంగతిని గోరని చంపకమయ్యె నవ్వనిక౯. 2 

నులారంగాంచు లక్మణుం డవనింగాంచి, 24 సీతాదేవి వనగమన పరిశ్రమల... 7 

. కోకనదమ్ముకంటె నతి కోమలచారు. పదద్వయమ్ముతో 

“వీ కఠినంప్ప భూస్టలుల వేయు 

పీకు. దనూజ యిమె పదనీఠజ 

నీ కఠినత్వము 

మే చొత్రిలచుండె( 'బృధ్విరో |; 1 

జ మురణెడిచోట నై ననుకా 

న్ విడు వనిం' 'జరియించెడి సీత తా నిటన్. మం 2 
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తే. గగనచరుల దృషికిని ముకా గానరాని సీత సకల మానవుల దృషి గత యగుట. 
యు 

చనదని విధాత దేహభాజనుల కనుల. గట్టివై చె బాష్పోదక కలననియ తి, 26 

క. తరుగిరులదా(టి గంగాయరి( జేరంజనెడి రాముఃజదల విమానో 

తరగతి నురతతి కాంచుచు( బరమాదృతి హృదయమందు భావించు నిటుల్ , 27 

తే. ఎవ్వరా వృదనా వికుం డేటియొడ్డు నిలిచి రామచందాి ! యని పిలుచు నుజక 
(a) | 

యతనితో రోదసీయు గుహాక్ళతిని దాల్చి దశదిశా ముఖమ్ముల( బ9తిధ్వను లొనర్పు,28 

కే. కాన(బడెనొ సూర్యాన్వయకాంతి యొండు మురిసి విరిసిన దాబోయ ముఖకమలము 

కనుల విష్ణుపాదాబ్దము దనరునేమొ గంగ మోదాజ్ర)పూరమై పొంగి పొరలు. 29 
ణు రాం 

తే. పులకలం బారవళ్యమ్ము మొలకలెత్తు గళరవమ్మున గాద్గద్య మలముకొనును 
వ్యక్తిగా రూపు(దాల్చిన భక్తియేమొ మూర్తిగా దర్శనమొసంగు నారియేమొ, 80 

కే. మీలు గనరావు బుట్టలో 6 బూలెకాని వలల(బూన(డు పూలదండలనె కాని 

గాలములులేవు పతఏఫలాలె కొని అద్భుతము నిషాదుండు పీహ్తోదు (డయ్యు. 31 

వ, అనుచు నమరు లరయుచుండ, 82 

తే. మెఅప్పకరణి సౌమి(త్రి ముందరుగుదేర లీల శంపాలతావృత నీలమేఘ 
జాల మన (శ్రీ లలామతో స్వామి రాము. డేంగుదెంచె బోయని గృపావృష్టిముంచె. 38 

డ్, ఆచ్చపుభ క్రి రాఘవ సుధామధురాకృతి ( గన్నుదొన్నెలన్ 

(ముచ్చిలి తావి యీ శిలలముండ్ల 6 జరించుట స్వామిపాదముల్ 

నొచ్చెనటంచు( గేలంగొని నొక్కుచు మొ9క్కుచు. గండ్లనద్ది గో 
ర్వెచ్చని బాష్పవారి. దడిపెకా జడతన్ దిడిసోయె నంఘు9ల౯ా. 84 

ఆ. చిన్నికొమరునెత్తు కన్నయ్యవలె స్వామి గుహునిలేపి యెడందంగ్యగుచ్చి మెచ్చి 
వీ(పు నిమిరి బాష్పవృష్టితో వాత్సల్యసార మెంతొగురిసె మేరమీటి. 35 

తే. హరిని సేవించి గుహు( డిట్టులనియె స్వామి ! కనులు నినుగాంచె( గరములు కౌ(గిలించె 
నెబి(గెదల జన్మ ధన్యంబు హరవిరించి దుర్గభములగు పాదముల్ దొరశెనేండు. 36 

శా. శీతాంకు పతిమానసుందరదర స్మేరాననా సాదన 
మ్మేతత్కాననసీమ వెన్నెలల. గాయించెకా గృపాదృషి మ 

ట్ చ్చేతోజాత తమోంధకార పటలచ్చేదమ్ము గావించె నో 
సతాకౌంత 1 నమస్కి9యార్గ 1 నినుబంచె౯ా గైక తా నివ్వనిన్. = లి? 

శా. స్వామీ 1 తావకపాద నీరజ రజస్స్సర్శమ్మునన్ గాంవముల్ 
__ రామాకారము. దాల్భ్చునంచు విననా రామాంఘు9లం దేదియే 
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నీ మాహాత్మ్యమొ మాయయో యెదియొకానీ యిందిజాలమ్మొ యే 

సామర్ష్యంబొ నిగూఢ మై చెలంగుటల్ సత్యమ్మనున్ లోకముల్. కిక 

ఉ. నాతి శపించి రాతిగ నొనర్చిన గౌతము బిహ్మ తేజ మెం 
తో తపియించి నీదు పదధూళికినై నను సాటిరాదనన్ 
నా తరణిజా ద్వదీయ చరణమ్ము స్పృశించిన మె తనెన యీ 
పోతము పూత మై యువతి పో(డిమి వెంట. బడం దిమాదమౌ, 

ఊఉ. కావున. దావకీన పదకంజపరాగము పోవునటు లీ 
పావన గాంగతోయముల( దిల్మరు క్షాళనముం బొనర్చి నా 

నావ స్పృశింపనిత్తు నన నవ్వె రఘూ త్రము డంత బోయ నే 

ర్పావహిలంగ( బాదజల మౌదల( దాల్చుచు( బొంగె నింగికిన్. 40 

శా, దారిన్ నీరము( గొంచు(బోవు తరుణుల్ తత్వ్పూజనల్ గాంచి యె 

వ్యా రీ పుణ్యులటంచు పీఠత(గని యో వామాకి ! యీ శ్యామలా 

_ కారుం డేమగు నీ కనకా గనులు చెళ్ళకా సిగ్గుచే( జెక్కులన్ 
స్మేరాబ్బమ్ములు విచ్చ6 జెప్పకయె తా జెప్పె౯ నతాబ్దాన్యయె. శీ 

తే. అప్పడు గుహు శెంచె, విష్ణువు నాదిదేవు( బరమపురుషని గొల్చి తత్సాడపద్య 
ముల గడిగి పాద తీర్థము తల ధరించు భాగ్యము విదేహు(డును నేనె పడపితిమవి. 2 

ఆ. చరణమున భవాబ్టి( దరియింస(జేసెడి పరమప్పరుషు నవలి దరికి. జేర్చె 

నింగితజ్ఞుండై న యినకులుం డతనికి. గంఠహారమొండు కాన్క నొప(గె. 4 

తే. మొదటనె కటాక్షమాల నా యెదమ గళైం గరకమలమాలః బిదస మేకా గట్టివై చెం 

దగ నొసంగెడి మంచి ముత్యాలమాల లౌర 1 పై పెచ్చుగాక యేమగునొ తెలియ. 44 

తే, వసుధ నదిని దా(టించెడువాని నేను భవసము[ద్రము దాటించు ప్రభు Hh _ 

తే. జాలముల! బన్ని విసరెడి గాలములకు యెజను జూపి చేపన్లాగు నరుఃడ నేను 

త. 

ర్, పి9యత ( బయోధి శయించుచు( బయోధి కల్లుండవగుచు? బాయ 

శియడ వగుచు. గౌసల్యా పయోధర క్షీర మానపడి వచ్చితివే. శ 

క గుటో మును వెన్క తీరముల్ గనంగరావు. 
కండె నాసగొల్పెడి రత్నరానులుండె 

దు తరణి నరసి 
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తే, సీ వధోగతిపాలు గానీయకుండ దివ్య పాదాబ్ద పోతమ్ము దిక్కు జూపి 
యవలియొడ్డు ( జేర్ప(గనుంటి వపుడు కూలి యొనంగుమనినచో నే నేమి యొస(గువా(డ. 

. అనెడి గుహుని పేమ నాలింగన మొనర్చి సెలవుగొని, 49 

. సాగుచు బుష్యాశ్రమముల శే(గుచు కేశారిదికముల నీక్షించుచు నం 
_దాయగుచుంబుణ్య నదంబుల6 దోంగుచుంగొనె మునిగణమ్ముతో నాశీస్సుల్. 50 

en తరులతాకూట సుందరజటాజూట శోభిత చిత కూట పర్వతము నెక్కి 

అతిలోక లావణ్య పతగీమృగ శరణ్య దండకారణ్య భూఖండమరసి 

పూత నిర్ణరయరీ పుణ్య సంపత్క_రీ గోదావరీ గానబోధ మెణి(గి 

గోదా మహానటీ గురు తరంగితతటీ స్ఫురిత పంచకవటీ శోభ. గాంచి 

పర్షకుటి విరచించి సంబరము మించి యందు నివసించి దానవి యంతరంగ 

భావ మెంచి ముక్కును (దించి పది యునాల్లు వేల ఖరదూషణాదుల లీల: దు9ంచి. dl 

ం వీరవికిము(డై యుండ నాతి యగు చుస్పనాతి పీత యందచందంబుల నావేదనా 

పూరితమగు డెందంబున. దెల్చుటయు దళాననుండు చెలియలి దశం గని కనికరించి 

జానకిని హరింప మారీచుని విలిపించి నియోగింప లేడి రూపూని యందు( జరించు. 

టయు జానకి కని రామచందు)నితో నిట్రనియె, గలి 

. చక్కనిచుక్కు జాతిదొరసానుల వీంపున(బూని యడమౌ 
టి 

టక్కరి మబ్బుపిండుల హుటాహుటి. గొమ్ముల. (గుమ్మి పెట్టుచు కా 

రిక్కు_లతేని యి ల్లీ యవనిం బరతెంచె సుధారస మ్మెదో 

యిక్కడ జుజబుకొందునని యీ మృగతృష్షను గాంచి భాింతిమె, ర్ర్త్రీ 
వు ణి / యు 

ఎక్కడ నా(గదు మిడుతటు లక్కనకమృగమ్ము నడుమ నాడెడి నోహో : 
రెక్క_లులేని పులుంగన నెక్క_డనో భువి ఖురమ్ము లిటు మోపి చనున్, 4 

. దానిం గొని తెమ్మంచును జానకి రాఘవుని బనిచె స్వామి శరమ్ము కా 

బూనిచి న కృత కమృగమ్మగు దానవు మారీచు నీచు( దగ. బరిమార్చెన్. " ET 

॥ దొడ్డిదారి నుండి దొంగ కుర్కు.రమట్లు పర్షశాల: జొచ్చి పం క్రీకంఠు( 

డందు నిందు( గాంచి యనుమాన మొలయక యుండునటులు మాయ నొండు. దాల్చి. 58 

. దానవు. డుగ9మార్షణ విదారిత “ఘారళరీరు(డై పియా :. 

జానకి 1. లక్షణా ! యనుజ: చచ్చితి నే నని రామవాక్య సా 

' దానుకృతిం బొనర్చి సృథులా ్రిని గూలెను, సీత లక్షుణుకా 

దానయి వంసె రాఘవుని( దారొ-_నె నేదొ విప త్రటంచునుకా, - nn Bb 
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4, మీసము గడ్డముం బెనిచి మిన్సిగ6 దాల్చి కమండలమ్ముతో 

' మోసమొనర్చు కొంగజసముం దగ(జేయుచు సోకు దొంగ స 
న్యాసపు వేసమూని మృదుహాసము మైదములోని కత్తియె 

భాసిల భికభిక యన భామిని స్వామినిగాంచి భక్తి మై. 

. స్వాదగు కందమూలభలసంతతులన్ బికిరంపు పాత్రలో 

మోదమెలర్పనుంచ యతి మోసపు వేసము వీడి జానకిళా 
మేదినితో ( బెకల్చి తమిమీజ విమానమునందు( జేర్చి వే 

పో(దొడ (గన్ గపోతింగొనిపోయెడి శ్యేనవిధాన మేర్చడన్. 

. హో లక్మణ ! హా రాఘవ ! బాలిశు. డనురుండు మీకు( బాపుచు నన్నా 

భీలగతి(గొనుచు నే గడి ప్రీలోలు(డు వీని( జంపు స్టిరమతిలేండే : 

. జొర ః మిథిలాధినాథుని యాడపడుచు కోనల నృపాలమౌొళికి. గోడలమ్మ 
_ దాశరథియగు రాముని ధర్మపత్ని దిక్కుమాలినదై యేడ్చు దినమువచ్చె, 

. అని మొజవెట్టుటల్ విని జటాయువు సాయము సేయంగోరి వే 

చని కని రావణున్ నిశితచంచుష పుటోగ9 నథాగ్రఘాతల ౯ 

దునుకలుగా (గ జీరుచును దుక్కగున ట్టులు గీఖుచుండె న 

ద్దనుజు (డు వేగలేక యనసిధారల జెక్కెను పక్షీ రక్కలన్, 

కూ౦రుండు రావణుండు పులు(గుకా భువింగూల్చి క్షణమ్ములోపల౯ా 

జేరంగంటోయె లంక, నల శ్రీరఘువీరు(డు పర్ణశాలలో 
సారసనేత) నయ్య వనిజాతను గానక జానకీ | పియా : 

చేర(గరావె ! యన్న వనసీమ( బ్రితిధ్వను లీనె నల్షడల్ . 

ం దారుల (బటి పర్విడును దారనుగాంచమి బెంగ హెచ్చుగా 

జేరుచు( బిచ్చివానివలెం జెట్టును జెట్టును గుట్ట గుట్టనుకా 
నూజులకేసలకా వెదకు నుగ్గగుగుండియ. నేడ్చు; నార్చు సం 

చారుల బాటసారులను జాడలవేడు నిరాశ (గూడుచున్. 

. రామున కాలిపె పైన ననురాగ మదెంతయొ. చూడనెంచి యో 

భామిని ! కాన . దాణితివె: వన్యమృగంబులె పొట్టంబెకైనో.. 

బూమెల(బన్ని దానవులు పొంచి హారించిరొ గౌతమీనదిన్ 

దామరపూల(గోయ- జలధార నొకించుక కాలుజాజెనో. 

. తెలువవె లక్క్మణా 1 యనును దిట్టును దిట్టుకొనున్ మహోదధిన్. 
ఉమ సట కను : సీతను  ఊాపకున్నచో 6 
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బశయమొన ర రు నే ననును దాలిశులై న సురాసురాళినిన్ 

పెద నీ తింలోకముల నా కెనరడ్డ మొ చూతు నే6 డనున్. 

. జనకజ నన్నుగాంచి, “మునుచండిక చేసిన పుణ్య మేమొ యీ 

శుని సగమేన నై క్యమయి చొప్పుడునంచు వచించు నన్విడ ౯ 

క్షణమొక గండమె యుగము చాడ్సున(దో(చు? నటంచు(బల్కె మా 

నిని ననువీడి జీవముల నిల్చ్పదు నిశ్చయమిద్ది లక్మణా : 

. అనుచు సోదరువెంట నడవులకా మడువులన్ జెట్టు గుట్టల (బట్టి చింత నేంగు 
(ప) 

ఏ(గి యంజనిసూను( డెజి(గింప ననుకంపనది9 సుగీ9వున కభయమిడును 

అభయ మ్మొస6గి వాలి నత్యంత బలశాలి ( గాండమ్ముతోనె స్వర్షతునిజేయు 

చేసి కిష్కిం౦దాభిషి!క్తునిగా గ సుగీ9వు స్నేహాంచితభావు నిలుపు 

. నిలిపి యచ్చోటనుండి నెచ్చెలి యనిపిన హనుమ యబ్దినిదా(టుట దనుజపురిని 

గాల్బి వని సీతజాడను దేల్చితెచ్చు నలఘు చూడామణిని గేలనంది మురిసి. 

. వానరబలమును గొనిచని తా నంబుధి( జేరంటోయి దాశరథి విన 

మాగినను(డై రత్నాకరు దానవపురి( జేరుకొనం బథమ్మిమ్మనియె ౯. 

నా యుప్వుదిని బీవనమునిల్చు లోకమ్ము విశ్వపాలకు (డనైై వెలయుదునని 

నా యప్పలనుగొని నడయాడు ఘనవృ త్తి తి ఘనులకున్ ఘను(డన్టై మనియెదనని 

మా పుతికనొనంగ మహినేలు విష్తుండు ఎందు (బై చేయినై యెస(గుదునని 

అమృత భిషలనిచ్చి యలరింతు నమరాళి దేవతారాధ్య ప౦భావుండనని 

. అంతు( దెలియఃగనీని యనంతుననుచు నె త్తినన్ నోరు నిడికొని మొతుకొనుచు 

మిన్నుముట్టు గర్వమ్మున మిడిసిపడుచు నెగసిపడు మహోదధి(గాంచి యినకులసతి. 

. ఆనన రాగ రేఖ( బిళయాగ్ని శిథారృతి మోసులె త్తంగా( 

బూనిచ మేల్గరమ్ము జలపూర్ణనవాంబుద సంగత విభా 

స్తాన తటిల్లతాభమయిసాగు ధనురుణమందు లోకసం 

తానము కంసమంద సురదై త్యవరుల్ బెగడొంద రాము(డున్. 

= ధనువు(దాల్చుట జలనిధి తనువు(దాలె గుణముగూర్చు నొకించుక గుణమువచ్చె 

శరమునుంచుట నుదధిలో కరములింకె జడధి రత్నాకరుండేని జడధిగా (డె, 

వ. అంత నా రత్నాకరుండు రామచం|ద్రుం గాంచి శరణాగతుండయి, 

ఊ. అర్యమదివ్యతేజ | శరణాగత వత్సలతావిరాజ | మీ 

కార్య మవిఘ్నతన్ వజల(గా( దగినట్టులు గూర్చువా(డ ఫ్రై 
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66 

67 

683 

69 

70 
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72 

78 
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కర్యము, విశ్వసృష్టిలయ కారణరూవ : శుభ[ప్రతాప! నా. " 

చర్య క్షమింపంగాదగును స్వామి విధేయు(డ మీకు నెయ్యెడ కా. . 74 

తే. తనయము క్రి కై తండి) బంధము సహించెనన(గ వారిధికా “సేతుబంధనమువజలె 
సేతుపథమున వానర సేనలెల్ల లంక(జొచ్చె రావణు హృది శంక హెచ్చె. . ౨. 75 

ఉ. అంగదరాయబారి దనుజాధిపు(గాంచి మదాంధ | రావణా / 

సంగరమందు మా జనకజాపతి గెల్లునటంచు నెంచుచో. 

ముంగల : 'భూమింబూన్సు కపిముఖ్యూని యీ పదముంగదల్బుయో a 

థుంగొని తెమ్ము సె న్య ములతో ననికిం జనుదెన్ముటం చనౌకా, TB 

చ, అనవిని రావణుండు సభయందు వసించెడి దె దై త్యవీరులం 

బనిచిన వార లంగదుని పాదము సూదిమొనంత యేనియు కా 

మొనసి కదల్స ' లేకునికి మోమునరోసము మోసులె, త్త నా : 

పనికయి తానె పూని కపిపాదము(బశ్లై, విఖీషణుం డటకాా 77 

శా అన్నా! రావణ 1 నీ కిదేమిగతి. సీవై సీతనర్పించి శీ 
మన్నారాయణు (డై న రాఘవుని చంభత్సాదరాజీవముల్ 

గొన్నకా మేలగు(గాదె యంచు. బలుకన్ కు 9ద్ధాత్ము( డై తమ్మునిన్ గ 

దన్నెకా రాజ్యము వీడిపొమ్మనుచునుం దె దై త్యేశ్వరుం డంతటన్. నం 8 

వ. దండకాడిత కాలభుజంగంబు భంగి రోషానలారుణనేతు)ండగు విభీషణుండు. 78 
. అన్యకాంతలమేని యంటనీయని కౌంతీ(బులి కళాసపు(జెల్వు దల(పవలదె 

పరభామినీ వేణి స్పర్శింప(గారాని నల్లనాగమని. యనంగవలదె . 

పరసతీ మృదు బాహుబంధ పాఖ్యమబోగ్య. విష ఫణిద్వయిగ భావింపవలదె 

ఆన్యాంగ నా మందహాస సుందరకాంతి( గనరాని తటిదగ్ని యనంగవలదె 

am 

తే. పరవనిత చూపులనుభవబాహ్యమైన మకరనికట నరోజయుగ్మమనవలదె. 

కుమతి | కామాంధ : పాపకూవమునబడుట కొాంచలేవని యటనుండి కదలిచనియె. |. 

4. రావణు (దెం. దొపావను(డు లంక కళంకయె రాజ్యవె భవం 

బే విధిగాంచినన్ భవమె ( యీ ధన మింధన వనరుల య 

శి! 
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వ, 

సీ, 

రావణుండు నిజాంతరంగంబున జానకీ విరహానల త _ప్పతనుండై చింతించందొడంగె నిట్లు, 

ఆపన్నివారకుండని రాము స్మరియించు భయదదై త్యాంగనా క్రియల నరసి 
తృణ తుచ్చము లివి నాకసి తిరస్కృతి చేయు నాత్మీయ వై భన మానచూస 

'అన్యకాంతలు తల్లులను బుద్ది వొడమును కై తనరాఘవాకార మూన 

ధరణిజ యాసన్నమరణయై నటుదోయ హతరామ శీర్షదృశ్యమును జూప 

. ఇంకనేరీతి నాతి నా వంక దిరుగు నాజి నొనరించి రాఘవు హత మొనర్చు 

_టొక్కటియెతక్క వేరొండు దిక్కుగలదె అనిస సెన్యు(డై దై తేయు( డనికి(జనియె.84 

తే. 

&. 

. పొలసుదిండ్ర గోతులనిడి పూడ్రుమిట్టు లనంగ. బరిఖలంబూకి చి యడరి తొడరి" 

కొండలె న యధర్మకాండమ్ములిటు నేల( గూలుతుమన నద్రిరాల రువ్వి. 
వృక్షమ్ములై పెరు వృజినమ్ములిటు (వేళ్ళం బెకలింతు మనందరుల్ పెఖికివై చి 
తలలెళ్తు రాక్షస దౌర్జన్యమిటు గూల్చ(గలమన గోపురాగ్రముల డుల్చి 

కులధర్మగతి కడ్డుగోడ రీ గతి( గూల్తుమనంగం బ్రాకారముల్_ దునిమివై చి 

i 
దె దెత్యనాశ ముగాకృతి( దాల్చెననంగం బోరె గపి సేన జయ రఘువీర : యనుచు. 85 

. ఖండిత విద్విడ్పల. దోర్లండు (డు లక్ష్మణుడు ఘమ,ండు దర్బోద్గతి ను 

ద్లండత సమరాంగణ మున జెండెకా ఖలచిత్తు నిందజిత్తు కా మత్తున్. 86 

పర్వత ముల పక్షముల్ పవిముఖమున. జెక్కి &ోణి(గూల్చెడి నునాపీరు తీరు 

కరసదమ్ముల' మార్గణాగముల దున్మి కుంభకర్ణుని మహి (గూల్చె( గోసలవతి. 87 

కొలభుజంగ దారుణ ముఖ (ప్రవిదీ ప్త ప్ప కరాళదంష్టికా 

జాలము నేలు రామకర సం్యగ్రథితోగ) ధనుర్విముంచ దా 

_ ఖీలశిలీముఖమ్ము లతిఖీకరలీల దశాస్యు గుండియల్ "... | 

చిలిచి ప్రాణవాయువు భుజించె భజించె నజాండభాండముల్. లీక 

విరిసోనల( గురిసిరి కిన్నర సురగరుడోరగులు ఘనమ్మగు మోద 
స్ఫురణంబున మునిజనములు పరమానంచమున గొప్ప పండుగ జరుపన్,. _..- -ర8, 

. విశఖహతి, జనకసుత దుర్షళవీడన్ మోదమునందిందళగణమాడకా. . . 
దశదిశలు కాంతిగూడక౯ా దశవదన వధం బొనర్నె దశరథనుతు(డు౯ా. “90 

. పరసతుల౬ దరియ(జని యిక్కరణి న్వభార్యలకె దూరగతులై. రనుచుకా | 

శిరమురము బాదుకొనుచుకా గర మేడ్చిరి యార్చిరనురకామిను లంతేకా. ౨. 

: రాముడు. రాక్షనలోకవి రాముడు సదుణగణాభిరాము(డు నతను.:' వ. 

1 తముడు భామినింగన వనధామంబున కరిగెం బ్రమ వార్కొన(గడన్.. శని 
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ఉ. రక్కసి యాండ(జిక్కి.' వెతరాలెడి యుల గుడ్ల గుంక్కిై దు 

మ్మెక్కుట లొక వెన కురులిట్టటు ( జెక్కి కృశించి వెల్లనౌ 

చెక్కిలి చేతనొక్కి. సలుచింతల వంతల (సుక్క పా9ిణముల్ 

జిక్కి కనుంగొనందనరె సీత కకుత్హ్రకులేందు9 ముంటగన్. లీ 

చ. అనుప మరూపశీల సుగుణాలయ నమ్మహి జాతసీత నా. 

యినకుల వల్ల భుండరసి యీప్ప పవిత్ర వె సర్వభూతముల్ 

గనుగొన నగ్నింజొచ్చి త్రిజగమ్ములు సీత వినీతపూత యం 

చన జను దెమ్మటంచు. సతి నగ్నివ9 వేళ మొనర్పంచేయబల్.. న లీక 

ఆ, చిచ్చు (జొచ్చి సీత శీతాంగకమ్ముల బయట (బడియె భూతచయ ము వొగడ 

నగ్నినై న నివలనైై న జొక్కముపై (డి ' యెట్టిమార్చు లేక యెనయు ననంగ. రర 

వౌ పాివృట్కా_ల పయోదవృష్టి మలినాంభఃపూర మేంగెన్ దళ | 

_ గీఏవుండై , శరదంబు పూరమయి యే(గెకా గుంభకర్ణుండు దు 

ర్భావుండై దరి(జేర నీనిగతి, చభస్వాంతవృ త్తి తన్ బ్రజల్ 

"సేవింపం దనరెకా విభీషణుడు తాల్మిన్ గీంష్మసోంత సనన్, ౨౨౨౨౮౭౩6 

వ. అంత విభీషణుండు రాఘవుం గని, స్వామీ £ నీ చర్య లగమ్యంబుల్లు,. నమ వ. 97. 

క. ఆడది సరపురుషునితో ( గూడం జన నెందు ముక్కుకో (తల బడు న 

ప్పో(డిమి పురుమ(డు సరసతి( గూడంగ దలపోయ మడిసి కూలునటంచున్, లి 

క్, రక్కసి యగు కూర్చణఖను మొక్కలు(డగు రావణుని యమోనాప్రమలన్ 

ముక్కడ (చియు నుక్కడంచియు జక్కంని మార్గమున. భువిని శాసించితివే. 99 

క్ర, శ్రీని విడి హరిని జేరిన దానవి యగు చుప్పనాతి దశ ఘటియిలు త్రీ " 
మానిని జేరి. హ రెన్ వీడో దానవపతి 6 యగు '( ళాస్యు దశ గనణె 'యనున్, 108 

వు కావున శ్రీ మాని పృవష 'రంపెన శ్రియాల నాశ్రయించి. తరింప సనగుగాదె యన.101. 

ఊఉ. లా  నినవంశమండను(డు దైత్య విభీషణు సత్యభాషణున్ 

_మానిత సాధుపోషణు రమాపతితోషణు శీలభూషణున్ 

న; దానవరాజ్యపీరికి సత మ్మభిషి క్త కు నొనర్చి సీతతో. |. . 

.. మాన విమానయానమున సొంపుగ నెక్కి యయోధ్యకుళా జన్. కరి 

ప "ధ్యకుం దిరిగి చయ య్యనం బాంణము వచ్చినట్లులె 

ను. గ మ్మణు దాము ము వ్రిసూతర్దై లె న య: 

wr ad og ల | : an గ్ 
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తే. భరతు( డానందభరితు(డై పాదయుగశళి నక్షియుగ మద్ది యశ్రుతోయముల. గడిగి 

pen 

యడుగులందు సమ్మాళిగ లిడియె నంత ముని వశిషుండు జటివేష ముక్షు(జే నె, 104 

నక్షత శోభలన్ నగుబాటు గావించు మహితాచ్చ మౌ క్తిక మండపములు 
కమనీయ మండప రమణీయ కాంతుల దులదూ(గు సచ్చలతోరణములు 
పురహూతచాపమ్ము నిరసించు నవరత్నపూరిత స్వాగత ద్వారములును 

శృంగాటక వితర్ది రంగారు జయ కేతువుల వెల్లు నలువైన కలువడములు 

తే, పార్శ్వ దీప్త పరంఖా స్తంభ భాసమాన మార్గ జలయం త్రసించిత మార్గతోయ 

aa 

రాజితా గురుధూప సౌరభ్యహూర్ణ గగనకీ వ ర్రయమ్మె నయోధ్యనగరసీమ. 105 

- నగరులు నేత9పర్వముగ నాలుగు మూల లలంకరించి యెం. 

_దగపడ( దూర్యనిస్వనము లాకసమంట (గ మంతిపాఠముల్ 
నెగడ6ంగ వామసీమ నవనీసుత పీకి వెలుంగ. బౌరులున్ 

నగవుల బూలు జిమ్మ రఘునాథు(డు రాజ్య రమాభిషి క్తుండై . 106 

.అలుతజి, 107 
. సౌమితు? లిరువురు చామరంబులు వీవ భరతు(డు ఛత్రము బట్టి నిల్వ 
మారుతి (శ్రీపాద నీరజమ్ములు గొల్వ భల్లూకపతి బరాబరు లొనర్చ 

అంగద సుగీ9వు లవనిజాపతి వంత వేత9హ స్తంబుల వెలయుచుండ 

ముని వసిష్తుండు స్వస్తి సనస లాలాపించ దై త్యనాథు(డు రవిధ్వజము బూన 

. సురలు విరిసోన గురియ నప్పరసలాడ మింట దుంబురు నారదుల్ జంట. బొడ 

నజహరాదులు జూడ ( బృథ్విజనులెల్ల నొకట గుమీగూడ రాము. డయోధ్య. గొనియె, 

తే, “'రాము( డేకాదశ సహస రమ్య వత్సరములు ధర్మఖడము బూని రాజ్య మేల. 
గణవు కణవయ్యె లేమికిం గల్గి లేమి యాయురారోగ్యభాగ్యంబు లగ్గువయ్యె. 109 

. అని యిట్లు శ్రీరాముని చరితంబు బాడి మటుసటి రాత్రి పోతనార్యుండు హారిం గనుం 
గొని స్వామీ । మోహిన్యవతార విశేషంబున నసురుల బారి నుండి సుధను రక్షించిన 
చందంబున మత్క్బ్బృతిని రక్షింపవే. యని తదవతారకథావిధానంబు, నేతద్విధం బాకుగతి( 
గావ్యగాన మొనర్చ( దొడంగెను.. వ. - 110 

. జగతీ సుఖములు స్టూల సూక్షృమ్ములనుచు నిరుతెజంగులు, స్టూలమ్ము క్షీరము, నెంత 
సులభసాధ్యమ్ము, తద్గతి సూత్యసుఖమొ యధికతర కష్టసాధ్యమ్ము నక్షరమ్ము. 11 

. బుద్ధిగా 9హ్యూ మతీంద్రియ మిద్ది యనుచు. నూక్ష్మసుఖము నెజీ (గిరీ పెద్దల్- 
బద్ధలు విషయ సుఖమ్ములె పెద్దవిగా దలంచి దాని. ని బ్రైమింతు. రొగిన్. . 112 
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క. సురవంటిది యైహికనుఖ మరయన్ సుధవంటి డెందు నా సుష్మెక పొ 

ఖ్యరమ యని కూర్మరూపత హరి తెల్చెను రెంటిలోని యంతర మెంతో 

మి త్తి గొంగనై విషమును మి9ింగుదునని గర్వియె మోహి 

si సద్గురు సమాశ్రయణము సత్సంగగుణము శౌరి భక్తి కియు మాయా విదూరు: 

చకిధరుని నిర్తే తుక జాయమాన సత్య గ్రా ఫ్రైెపౌ కటా క్షమ్మున జకపడు వి 

వీ ఒకమారు పార్వతీ సహితుండై పరమశివుండు హరిని దర్శించి, 

సురతతికిన్ సుధారసము( జొప్పడం దంచిన మోహినీ క క్షే 

బర మొకమారు కన్చజచి పావను( జేయుమటంచు వేడంగా. 
హరు(గని యట్టిరూప మెపుడై నను గాంచెదుగాక యంచు | 9 

i, p : 

: ల్ జి! ఈత. 

భువన మోహిని భావపూర్ణ ప్రణయ 'కావ్యబంధమ్మాలః 

రసజగ ల్లలనావిలాస హాసానంద దీపమ్ములన( బూలరూవ వె 

తే. క్మాసతీమణ్ నిర్త తుక (ప్రభూత ఘన కటాక్షసారమ్మనః చన 

చంద) సూర్య సంశ్లేష సంజాతభూమి స లకితాంగము 

తే. తరుల మించిన మృ; గ పలకల ॥ న్ 

బల్లవా_ప్ప స మనోహర వినవ మవ ౮6 బ్రినద నిరత మకరంద రవయురి 

తే, కళలకుం బోవు సౌందర్యములకు ౬ దావు యౌవన 

రమణి యొక్క.తే. జగముల భరిమలు గొల్పు ష్మేర! 

వ, చేతనొక బంతింగొని. 

సీ ముఖ చ ౧ ద్రమండలమునకు పీ సీడేయని ) యలకలు ఫా 
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నిలువునదో(చె నా మనివనిన్ బలువన్నెల(దోంవ శాాప్యమౌ 
కలరుతులకా శకుంతమృదుగాన వితానములూ (చె నుల్హమున్, . 1 

em . అందాల ఫాలమ్ము నలమి పె (బై (బడి ముద్దులు గొనవచ్చు ముంగురులును 

కౌ(గిలింవ(గవచ్చు కనురెప్పలన్ లజ్జ ' పెనంగులాడెడి సోగకనుల జంట 

ఆస్యపరీమళ మ్మానగానాస మై మొన. దేరు మునువచ్చు ముద్దు నాస 

... తేనియల్ జిల్కు వా తెరంగూడి దాగురుమూ(తలాడెడి పలుమొగ్గవరుస 

"జే. అంకురితములొ లజ్ఞాభయాళినోలి 6 బెనుపంగా( దలలె శెడి స్పనమిథునము, 

అరుగు -స్వేబ్బాపదమ్ముల నణ (చిపట్టి సొరిది నెదుగుచువచ్చెడి కోణియగము. 124 

క. అలరెడి యలరుంటబో(డిని దిలకించి భవుండునా పె తీరగు పౌరుల్ లం 

దల(చుచు మదిలో నూరక తలనూ(చును దనదు జన్మ ధన్యమ్మనుచున్. ol 

శే, కని హరు(డు పిచ్చియయ్యెను, గమలభవు(డు జిచ్చవడి మచ్చెకంటి తా నచ్చటిదనె, 

వజ్రి యీమె కాలికి ( టబోలవలయుననిన రంభ లూర్వసులుం బుట్టిరావలేననె. 126 

వో . తనజాతి నిస్వనమ్మనియెంచి కలకంఠి కిలకిల నవ్వ. గోకిలలుగూయు 

తన మూ(కపల్కనుకొని, కల్కి. వాక్పుధల్ జిలుక వన్నెల రామచిలుక పలుకు. 

తనగుంపు మధువానునని యెంచి పద్యాస్యయల' కలంగని మూ(గు నలికులంబు 

తనమంద చూచునన్కొని చందిముఖి. బెళ్మియాడుచూపుల డాయు నాడులేళ్ళు 

శే, తనకులమ్మె చివుర్చె మాధవరతినని కొమ్ముమైగాంచి తలలూ(చె గొమ్మలెల్ల 
అంత నా కాంతనారసి స్వాంతమందు నిట్లు తలపోయుచుండె మహేశ్వరుండు.. 127 

జా . శాంకరి నీయమ సరిపో ల్రమనియవ్న నెడమయెయగు (గాని కుడియెటొను 
అమరవాహిని యీమె సమతయౌననం గాలిగోరునకుం దిగజాతీపోయె -. 

. వాణి యా యమ సాటివచ్చునో యనుకొన మాటలెకాక యే పాటిపొత్తు 

... కలుముల చెలి యామె తులతూ(గుననుకొన సగమునకై నను సాటిగనునొ 

కే, మారుబూది యొనర్చినశూరవరు(డ నారి నను గెల్వు మనివచ్చె నారోతియిటు- - | 

మూడు శక్తులమించిన మూలళ క్తి యెవతెయగు. దీని నిసుమంత. యెలు(గలేను.'- 128 

ఉ. నవ్వులమల్లికల్ విరియ నాతి ర సేక్షణపంక్పు లెయ్యడకా — 
మవ్వప్పటబ్దముల్ గురియు. మంజువిలాస యుతాస్యబింబ మీ 

జవ్వనపు న్మహో దధినీ చందముడై 'మెజయున్ నుమాస్త్రు( డా ur 

గ్. పువ్వు శరమ్ములెక్కునిడి ౬ బూన్నిన నారియెకాక నారియే, ౧.౨౨౨ ఆ 129 

“చం నికి పొగయె దిశాతతుల నిండ (గ. దారలు విస్ఫులింగ కూ. 

పశతములై దినమ్మున విభాసిల్క వాయువు లూందు. గాడ్సులై. 
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=. కందమ్ముల్ రమణీయతా గగన రాకాచంద్ర బాలార్కులో. 

ae 

గరళమనేని | (మింగు 

దిశలకు( బా9ిక( గొంన్నెలయొ దీవశిభాకృతి జ్వాలలె త్తసూ.. 

నళరు(డు పాంథ చిత్త సదనమ్ముల జల్ల (గ గాల్ప( జొచ్చెడిన్. C180 

చ, జలనిధి జన్మ మొందుటయు శే కై త్యఘనోన్నతి. గూడియాడుటల్ | 

చలువలు గు9మ్మరించుటలు సాంద్ర సుధానిధు లొల్క. (బోయటల్ 

కళల విలాస మీనుటయు(గాడె తలం ధరియింతు నిన్నిటుల్ 

 జలధిజ బాడబాగ్నివని స్వాంతమునన్ దలంపకా నిశాచరా!. . 181 

* సొందర్యామృతసింధువుక౯ా ద్రుహిణ శీర్ష శ్రేణి మంథాన మా 

కందంబై నవనీత ముప్పతిల వీన్ దచ్చంగా నద్ది క్ర 

న్విందౌ వే తరుణీలలామ మయి రాణించెన్ బళీ ! 'దీనివా . 

(౨. 

- మీనంబు పొలసుల మేన్వీడి. స్నిగ్ధతం గాంచ6 దా సీలేమ కనుల ( బడియె . 

_కమఠంబు, మృదుతను గడియింసనెంచి యీ వనిత (శ్రీపాదాలు' వట్టుకొనియె. 

కిటి యీమె మైకౌంతి. ఘటియింప స్వర్త నిష్క_వరాహాగా మారుజన్మ మె త్రై. 

హరి సర్వభూత దయాభ్యాసమునకు నీ పడ(తి లోనికి వచ్చి వడుము గై 

వామను(డు మెడం బడి ధనస్వామి యయ్యె రహిని రామతంయమ్ము నీ రామ రూపు 
బూని సు _ప్రపంచశరు( బ్రబుద్ధుంజేసె ఘన జగన్మోహనాకృతి గల్కి యిదన. - 188 

. నల్వ ననుం జయించుటకె నాతినీ దాను. సృజించె నిట్రులీ 
చెల్వ. యపూర్వసుందర్ విచిత్ర విలాసిని లజ్జితాస్యయన్ - 
బల్. వగలా(డి .కొరివ్వయసు బంగరు రంగులు జిమ్ము జిల్లు చే 

" ల్వల్వ మజుంగు దాటి వెలివచ్చిప పడకా గన జోద్యమయ్యెడిన్. i 

వ. అంత నా సమయంబునందు, - 185 

. ఇవ్వన లక్షీ నా( బర(గి యేకత గానల నేయుచున్న యా : 

జవ్వని కొటి)లం బదము శల్యవివాధితనంచు. నార్తమె 

-.. పువ్వుల కుప్పవోలె వనభూమిని గూలెను రక్షసేయువా. 

=. రెవ్వరటంచు నంత భవు(డే(గి సుసత్వర మార్తరకియె * కి, 

స్ లోక పరిపాలనముం బొనరింపనెంచి. ళా, 

వడి గాంగప్రవాహము మౌళి దాల్చు న 

లు ద మా చి (రిళూంమతో నము పే 
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అని వనితా సమీపమున కయ్యహిభూషణు (డే (గ నాగులకా 

గన భయమౌను బొండు పదకంటకమున్ వదలించుకొందు నే 

నని దవుదవ్వులం జనుచు నంగన బీతుకొనంగ నో నుడుల్ 

విని శశిమౌళి నవ్వి యలివేణి ! యివే మణిభూషలౌనిదో!: =. 189 

. కను మనన్ దా(పపేరులు కనకరత్న ఖచితనూపుర కంకణ కంఠహోర 

వితతియె కాన(బడె నాతి విస్మయపడ నంత ధూర్జటి యీరీతి నాత్మనెంచె. 10 

కనవలెనంచు( గోరు, సరిగాంచిన పోయెదవేల బేల ! ని 

ల్వనుటకు బుద్ధివారు, నటు నా(గిన హోనవిలాస భాషణ 

మ్మొనరుప నాల్మ్కయూరు, సరసో కృులనాడిన నొద్ద బేర(గా 

మనసది మారు పాదరసమా యన నంచిత చంచలాకృతి కా. 141 

. భాషణ మ్మొనరింప నా యోవ నా(వ( జెలి వలచునట్లు జేయ నవ్వెల(ది డాయ 

స్వీయవాంఛల( దెల్ప( జేజేయి గల్భ నెడంద మిషల నన్వేషించు నెపటి కపుడు. 148 

(శ్రవములు పుచ్చముల్ పదిగ సంచరియింన(గ రాగ వేగ వై 

భవ మదమ త్రకాయముల( బల్మరు డాయుచు మోరలె త్తి క 

నన యట మోడ్చుచుం గళయుగమ్మరయకా మృగదంపటుల్ సస 

న్నవదన వీక్షణ మ్మొలుక నర్మిలి నొండొరు (గాంచు నల్లదో 1. ఎ కేకల 

. నీలకంఠరాజము ముక్కు నేలరాచి ఘనమసారసగిళ మరకత సుసర్ల స్ట = 

గుచ్చమయ పుచ్భమును విప్పి కోమలగతి( జేరి లాస్యమ్మొనర్చు మయూరి ముందు. 144 

. ఘనత స్వర్హదిం దల దాల్బ(గలుగు నేను నకట ! సిణయాసగా వేగ "మా(పలేను 

_సగమగు నసర్ద కెట్లు కన్నుగన మూతు శిరము నెక్కిన గంగ కెక్కరణిం దాతు, 145 

రా 

+, అబల । నీదు సౌందర్య రసానుభూతి యొదవినంత బ్రహ్మానంద. మిచె యటంచు” 

.. పులకితమ్మగు బుద్ధియో నలిననేత్ర ! యందులకె మునికా నను. గృహ నరయుటొప్ప 

. స్మరు(డు పగ. దీర్చికొన( గాల్బు తిరిగి నన్ను బూదియైన నకాగాల్బు నింశేది యనుచు 
నులక గాలినవడి( గాల. గలదదెట్టులనుచు మదనారి నమ్మదనారి గాంచి 146 

. ఎవతె వీవు సరసిజేక్షణ ! యీకాన నొంటిగాం జరించుచుంటివనియె, 
.. తాపసుల కదేల తరుణులతో ( బనియనుచు నవ్వి పల్కు నతివ(గాంచి. 147 

. కనురెస్ప వేయక నిను గాంచ(గా నిత్య సాలోక్య వరము క్తి సంభవించు. 
స్రీక్రో సమైక్యమై నివసించుచో సత్య సారూప్య కె. కై వల్యసార మొదవు 

మాన్య: నీ సన్నిధిన్ మన. జన్మరాహిత్య సామీష్య నిర్వాణ సౌఖ్యమబ్బు 

 నీకోడం గూడియుండిన(జాలు సంస్తుత్య సాయుజ్య నిశ్శేయసము లభించు. . 

148 
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ఉ. ఇన్విధి( బల్క_ సీత్ర( డనుకెవ్వరినో నను గాదనకా మనుకా 

నవ్వులమాల బల్ విలసనమ్ములడోల యపాంగ దృష్టులం 

బువ్వుల కోలలేయు దల(ప్పల్ వికసింప స్మరారి యిట్లుగా 

నెవ్వం డెలుంగు ప్రీ మనసిజేస్సిళకావ్య యథార్థ త త్త ముల్. 

రికో . ఒకచోట నాడు మరొకచోట( బాడు వేరొకచోట నొయ్యాక మొల్క(టోయు 

ఒక అతన్ దాంగు వేరొక తీవ నూంగుచు! జకితేక్షణమ్ముల సొకటం జూచు 

ఒకట 6 పూలను గోయు నొకట మాలల! జేయు. గందుక (క్రీడ నొక్కయెడ సల్పు 

ఒకచో నెలుల్ విచ్చు నొకచోట జడ. గూర్చు చెదరు ముంగురులు పై (జిమ్ము నొ 

తే. ఒక్క_చో గాలి నెగయుచు దిక్కులుజుకు జాజు పయ్యంట లజ్జమె నరడుకొనును 

మరియొకట బోరగిల(బండి శిరము నెత్తి నఖము పంట( గజచికొంచు నగుచుంగాంచు 

తే. చూడనట్టులె చూచును సూటిమాట లాడనట్టులె యాడును నన్యవిషయ 

మగ్నయైనట్లు నటియించి మగువ మిగుల గా 9ద్దతో భర్గుశీలమ్ము సకల మెజు పీ. 

కే, అంత రజతాది9నిలయు ( డౌ కాంత (గాంచి మరుయడ నను గల్వ ఈ వీదగు శరణు పెడ 

యుండు నా జగన్మోహినీ 1 యోగళ క్తి 1 అఖిల భువనైై కసుందకీ $ యమ్బత వృష 3 

ఉ. మృత్యువు గెల్చితి౯ విసము మిగింగితి దానవ మానవామరుల్ = 

భృత్యులుగా వెలింగితిని వీరుని మారుని గంటి మంటలో 

గ హత్య నొనర్శితికా భళి౮ ! యక్క-జమౌ నిను గెల్వ(జాల నా 

_ దిత్యుని గెల్బు ఛాయవొ లయమ్ముల నిల్చు ననాది మాయవో. 

వ, అనుచు, 
చ. పరవళుడై హరుండు చెలి బట్టుట కై _వరువెత్తు, నంతలో 

గరిత లతా దా(గు, సరిగా గుజుతించి శివ రండు నేయ దా 

నుజుకంగ సాగు భీత హరిజోపమయె, దరింజేర నాతో(డా 

. తరువుల చుట్టు చిక్కక వ్రదకీణమల్ పొనరించు నిట్టటుల్. 

ఒకసారి పొద దట్టి రమాడిన పయ్యె
దకా 'వెనుదిర్లి కాంచి సవొ పవర్ నను. 

ఒకమారు మార్గమ్మునకు నడ్డు నిడుకేలు క్రింది నుండియె కీలెజీంగి యూ గ 

ఒకతేవం గౌంగింట నొదిగెనా శే(జిక్కి మెలకువన్
 ద దుసికిల్లి తొంగశిపోపు 

రకా 
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ఒక ముద్దొస(గుమన్న .నొక ముద్దొన(గుమంచు( దన కేలుగొస ముద్దుగొనునటువలె 
వచ్చితి. జూడనవచ్చితి( జూడుమంచొక యడ్డు ముందిడి యుద్యమించు 

తే. వచ్చి నన్నేమి చేయదువనుచు నిల్చు హరుండరుగ లేడిపిల్లనా( బరువులిడును 
" జలములండాసి తన నంట (దరియవచ్చు, శర్వుముఖముపై నెగజల్లి చాననవ్వ్యు. 167 

మ. ఘనవక్షోజభరమ్ము గ౦క్కదలరాకా చంద్రబించాన్య మో. 
హిని సమ్మోహకరావలోకనలతో నీశాను కౌ(గింట( జి 
క్కినయ ఫే లలి (జిక్కి తప్పుకొని వీక్షించుకా, మృడుండంట ( జం 

 దనమా నంటమి(గాల్బు 'వహ్నియగు( జి జి త్రంబిద్ది యేమౌననుకా. . 108 

శ్రా, డ్రీడాకందుక ముప్పరమ్మెగసిరా. గేలంగొనం బర్వ6 బత్ 

పీడా సంశిథిలీకృతం బగుచు నీవీ బంధమూడన్వియ 

స్నీడాముక్త తటిద్విహంగమగుచున్ నిరు క చేలాకృతిన్ 
'.. వీరిడాకుంచిత మోహనాంగముల( బృథ్విన్స్నత్వరాసీనమై. 1 

క. కాంచెన్ సఖి మోహన దృష్ట్యంచలముల( దృ ప్పకాము(డై నటు లత (డున్ 
. _ముంచచ్చుక్లు (డగుట లది కొంచన రజతములుగా జగమ్మున( (గాలెకా. య 160 

ఆ. నారిరూపువీడి నారాయణుండు వల్కు_ గిరిక! నాదు మాయ నెటింగితివన 
స్వస్వరూప మెజి/౧ శర్వుండు తలవంచి విష్ణుమాయ నెంకొ వినుతిసల్చి.. 161 

తే. కొళ్ళ(వౌల నచ్చట (గల గంగ తాను బకసకన్న వె హరివెన్క భవుడు దా(గె 

_ నర్థనారీశ్వరున కెందజాండిటంచు హరికి దో(బుట్టువగు దుర్గ సరసమాగె. 162 

వ. అంత హరి హరుం గనుంగొని, 163 

తే. అతను వైరి! సురాసురు లమృతపాన కాంక్ష (దము( దాము గలహించు కాలమందు 

రూడి స్, జగన్మోహినీ రూపమొంది సుధనసురులనుండి గంహించి సురలకిడనె. 184 

"వ. అనునంత హరింగని పరహరుండు, . ౨. న 165 

. బడిశామిషార్హమై. యెడలేక యాసమై జలములనాడు మత్స్యంబు భాతి - 

జ్వాలాఫలాశ నాళాలోలుప క్షత్ర. చెప్పు ) చదలునందాడెడి శలభ మట్టు . 

ఘన లసత్సదవీ సతనమొండ (గా మింట మిలమిల లాడెడి మెటప్ప కరణి 

లక్ష్యసాధనకు నై లఘుత నొందుచు నథఃపతనమ్ము నొందెడి బంతిరీతి 

pn 

తే. ఐహికాస్టిర. సుఖ లాలసాతురుండు ప౦బల. మాయావళుండునై. (ప్రాణి యెందు 

ar పవనహతి( జంచలత నాడు. దిపియవోలే( దెరలు భవదీయ పదఖ క్రి కి వజలకున్న. 166 

వ, అని నుతియించెననుచు .నలనా(డు' రోక్షసు లా నురీ. ప్రకృతిబద్దులె మాయా పరవకులై. క 

మడిసిరి. దేవతలు దైవీ. ప్రకృతి... నాశ్రయించి . భవదీయ: మూయ. ..నెజింగి భజించి 



శే, 

యమృతపానం బొనర్చి యమ ర్వులై రని విష్ణు దేవతలకు హారి పీయూష విభాగం . 

బొనర్చినవిధంబు పోతన నుడివె మరునా6టిరాతి హరిం గనుగొని స్వామీ 1 1 వరాహావ 

తారంబున హిరణ్యాక్షుని నుండి ధరణిని బరిరక్షించిన కరణి మత్కూకిని _ _రక్షింపవే 

యని తదవతార గథావిధానంబు నీ రీతి నాశుగతి( గావ్యగాన మొనర్పం. దొడంగెను. 167 

. మును శ్రీ మదై కుంఠమ్మున నొకపరి రమనుగూడి పురుషోత్తముండ 

త్యనురాగ పారవశళ్యమ్మున మన, సనకాది దివ్యమును లతిభ క్తి కా, -.. 168 

. చని సేవింప(గనెంచి ర్లార్గ్ష)ిజలదశళ్యామున్ గృపాసోమునిన్ 

ఘనవై కుంఠ సుధాము భక్తజన మోక్షప్రాపకపోంల్ల స 
ద్వినుతానేక పవిత9నాము( జరణానిర్భూత గంగాపగా . 
వననిర్లూత సమస్త భూతకృతపాపస్తోము నిష్కామునిక ౨. 160 

రమణీయకాంచన రత్నకిరీటులు మణిమయకుండల మండితులును 

కమనీయ వనమాలికాడోలికా మోదరత విశాలోన్నతోరస్టృలులును - 

అంగుశీయక కంకాణాంగదసందీ ప్రే సుదృఢ చతుర్భాహు శోభితులును - 

కౌ శేయ కటినటక్కాంచీ గుణాన్వితుల్ నూపురమంజీన దీషితులును 

. ద్వాదళోర్హ్వపుండా 9ంచితతనులు వేత దండ శంఖ చక్ర గదాస్త్రధరులు వరులు 
నాత్తరోషాన లారుణితాంబకులును శార్తధరు ద్వారపాలకుల్ జయవిజయులు. _ 170 

NO 

. వారిజనాభుని యనుపమ కారుణ్యామృతము గో9లంగా6 జను మునులకా 
,. . వారింగని, చనవలదని వారించిరి'జయవిజయుల వారితబలురై . Tl 

మునులు ద్వారపాలుర(గని' కినుకదనర మూండుపుట్టువుల్ కటి వేల్పుతోడ. మిగుల. = 

బగలందగిలి శే దిిమ్మరులుగ జనించుండనుచు శపియించిరట నురల్ గనుచునుండ. 172 

. దితికశ్యపులకు వారలు నుతులుగ జన్మించి రివ ముసూడునునెలయ ౯ ; 

'. జతకనులంజేయు వేలుపు సతత మ్మకకంట వారి చర్యలెజుంగన్. ౨ 170 

ఆశ లా? వధులదాంయె.. న్న 

. కోంధరసమ్మెల్లం గూడుగమై ననంగ మొగము జేగురువన్నె నెగడుచుండ 
_ పారుష్యశాఠ్యముల్ వదనుదీజిన వన(గోరలు సెలవుల మీటి మెజయ 

(క్రార్య దొర్జన్యముల్. కరుడుగట్టిన. వనం గండరాల్. బండమై నిండి వెల్ల 

jo} కామాంధకార వృక్ష మూడ. లొంచెనా. బెడతలం బడి వర్షదలువేం.. 

విపుల. వివరయుతనాసికారంధ) విధము చనర.. =... 
ల్తములమీస లా. వృర్తగతులం ది దిరుగు. 174. 

ారమయ:ధ భర్మకోండము అకు... 

5. అ ఇనీవ చ్చ నో. ॥ ర న 3 [70 
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వు 

మ. 
'వరుసం జీలిచి కుప్పవెట్లు గురుదేవ బాహ్మణపాిజ ని 

ట Ey 

వచ్చిరందు ననుజన్ముండగు హిరణ్యాక్షుండు, 
హరి పేరు న్వినినంత 6 దిట్లు వరశాసా9మ్నాయ సద్గ9ంథముల్ 

లు అవి a | 

ర్రరసంఘమ్ముల. జావ (గొట్టు మునిభార్యా శీల విచ్చేద నా 

చరణపికి9య దీకవటు( బజ హింసంబెటు నెప్పట్టుల కా, 
' య రు రు 

॥ అక్షయ శ క్రిసంపదలు నాయువునుకా సమకూర(గా సరో. 

జాకుని గెల్వ(గా( (ది భువనాళిని నాలివిబోలె నేల ఫా 

లాక్షుని వళ్యుంజేసి విధినారసి. ఘోరతపమ్ము లాహిర 

క్యాకు(డెనర్చె పొందెను వరాళి నరాళి తలంక6 బెక్కు.లకా. 

గుట్టలం బిడికిటం గొట్టి పిండియొనర్చు నుర్వి నిబ్లట్టుల నూ(పి చేయు ' 

అర్కేందు బింబమ్ములాట బంతు లొనర్చు నూ (ది వేయును మింట నుడుగణముల 

తోయధికా గో9ధాగ్ని6 దుకతుక నుడికించు( గులగోత9ముల( దన్ని కూలదోగయు 
గ హతారకావళిం గడగడ వడ కించు దిక్సాలసమితిని ధిక్కరించు 

. నీలగళ ఫాలనేత9మో కాలయముని కూలగా(త్రమో ప్రిళయాబ్టి. దేలియాడు 

బెట్టిదవు సుడిగుండ మో విన్నువిడుచు పిడుగుపిండ మో యన భువి నడలుగొల్పు. 

, పహరియ(ట యసురాంతకు(డ(6ట కరిరక్షకు(డంటి సర్వగతు (డట సిదియు కా 

ధరణియు' సతుల(ట వానికి. ధరనే హరియింతు నతని దర్భమడంతు క. 

. ఆంచు మహీమండలంబున్ రసాతలంబున ణా బడ వేయ (దో9యుచు, 

. మగసిరి గల్లె నే నతండ మందత ముందుకురా(డె నేం డిసీ 
నగవు జనించు నే నతని నాతిని గోతిని. దోంయుచుంటి దాం. 

దెగియెదనంచు వీతుగొని తే(కువ మాలి మొగము దా(చె నా 

సాగసుకు నాలుచేతు లయ చూచుటకో యటుగాక పోరుకో. 

. స్వాయంభువమను వప్పు డహేయగతి( బిజాభివృది నెస(గుట హరి నా 

ప్యాయత యాచించెను గృపసేయవె నా పజ వసింప క్షీతితల మనుచున్. 

. మనువు మనవిని విని కూర్మి వనజనాభు( డతని నాసావివరమంటి యంగుళప్ర 
మాణ యజ్ఞవరాహమై మహి జనించి యంతలోనె డిగ్గంతి మాతాికృతి( గొనె. 

. కొండమే లేని చిత) వేదండ మిదియొ కరచరణయుతానంత నాగంబొ యిద్ది, 

. ఇద్ది శృంగవిహీన సందీశ్వరుండె యని. నుతింతు) బహ్మోదులీ యాకృతి గని, - 

జో న. మో ma ఆ! త 2 44 a వో స - * త ౨ 

పోతన చరితము 

176 

177 

178 

179 

160 

181 

కరి? 

183 

184 

185 
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క. త్వక్కున నాజ్యాహుతులున్ సు9క్కున6 దుండంబు నాస సువ మక్త్షులలో. 

దిక్కుల నెగయ స్ఫ్సులింగము లక్కజమగు నీదు రూప మరసితిమి హరీ: 187 

క, వేదమ్ములు నాలుగునుం బాదమ్ములు గాంగ నాభిపద్మము క్షమముం . 
బో(దోలు వాల రూప వినోద వ్యజనాకృతికా మనోహరత( గనెకా 188 

ఉ. శ్రీరమణీమణీ సరసచిత్త సరోరుహమితం౦ 1 నేయనీ. 
కారణ సూకరాకృతిని గంటి మపారతపఃఫలమ్మనన్ 

ధారుణి నుద్దరింన(గదె దై త్యకులాంతక 1 సీ కివే నమ 
స్కారములంచు శక శివకంజ భవాదులు సన్నుతించుటల్. 88 

చ. నరగున నా వరాహము రసాతలముం దగ జ్ జొచ్చి దె దై త్యము 

ష్కరు6 గని కండ్ల నిస్పుకలు గక చు దేహము పొంగ( బౌరుషాం 

కురఖరకంటకత్వ మొనగూడ సటాచ్చటలన్ విదిల్చి యు : 

ర్వరమను దివ్వి ఘుర్దురరవంబు దివంబు బగుల్బ. బెల్చనన్, ee 190 

చ. అసురనుదా(ళ వా(డు పరిహాసపు నవ్వుల గూిరదృష్టులకా. 

విస మొలుకంగ మీసప్పరి 6 బేనుచు ధీరత శీరమూ(పుచున్ 

వసుధ సముద్దరించుటకు వచ్చితె సూకర 1 'దోర్యుగంపు నా 

నస యణ (గారు సీ కసటనాటకపుం బనిదీరు నంచునుకా ౧ “1 

ఉం బాహువు లస్పళించి గద పై కెగ రువ్వుచు( బూ వటుల్ గొను౯ా 

సాహసమొప్ప నుగిగతి సామును దిివ్వుచు ఘోరయుద్దపుం 
దాహము దీఅ నిష్టుర విధానము మీజ౯ గఠోరరావ స శ 
న్నాహము గూఅ మొత్తె. గిటినాథు మహోజ్జ్యల ఫాలభాగమున్.  _.. 188 

మ. కులభూభృ చ్చిఖరాగి సన్నిభగదా ఘోరస౦్రహారాహతికా ' 
స౦ళయాదిత్య పటుపభావిభన సంసన్మూ ర్తి తానై విశ్ళం 

_ఖల లీలకా ఖలదండతాడిత భుజంగప్రకి9 యన్ రేగ పో. a 

జ్ఞ ప్వలవాడ్రేయ ఖురాహతికా జెజకు టూ (చకా బోలె ద్ఫించెన్ గదన్.. బలీ 

క. లేలిహ్యా మానవహ్ని జ్వాలాయిత కూలమూని కఠారి మహా: వ. 

కాలాంతక సదృళాకృతి గోలోదర పార్శ న్సీమ ? గుజీ నిడి. టేయల. a 14 

క, కొలానల ౨ కీలల నా భీలగతికా వచ్చు హలవిధ | మారసీ హా 

శ అ అంత గ్రవ్యాదవిభండు. హశాపందగుచు నోడు గజచి.  పల్గొజుకుదు సేవని దన్ని. 

హీర నిష్ణరముష్టి విహారహతిని నమర హొతకారి'ననుర సంహారి నొంచె. 198 
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ఉం అ క్రణ్( జోతరించి తగ రది9ని డీకొన డీలుపాటన కా 

బొత్తుగలేక నిశ్చలత బొల్చినటుల్ హరి దై త్యుందెయ. గిం 

చిత్తు చలింవకా దనుజ సింధుర బంధుర కర్తమూలము కా 

దుత్తునియల్ బడన్ బిబల దుర్భర ముష్టిహతిన్ బగుల్చుటన్. 197 

ర్ం కొట్టుకొన( గాలు సేతులు నిట్టటు ( బొరలుచును నెతు'పేర్ల సెలవులకా 

బిట్టు (సవింప(గ నార్చుచు గుట్టవలెకా గూలె. గణచికొని కొననాల్క-క. 198 

డీ. పర్వత శేఖరం బశనిపాత విఘాత విభిన్న శీర్గమై 

యుర్వర+ గూలు కె వడి మహోన్నతి. సంబర చుంబిపో9ల్ల స 

త్తర్వవతంస ముజ్జ్వలిత దావశిఖాహతి వాలినట్లు "పెకా 

గర్వహతిన్ నిశాటు( డిల కాయము వీడె వరాహ దోర్డ తిన్, ల్ క్షే0ిరి 

మ. మఖవారాహ కశేబరాయిత మహామం(త్రానల పోరిజ్ఞ్య ల ల . 

చ్చిఖలకా జ జానవిహీన డె డె త్యపశు విచ్చిన్నాంగముల్ బింధకృ. . 

న్నిఖిలాత్మీయ కళత 9 పుత్రమ మతా 'స్నవాజ్య ధారాహుతుల్ 

సుఖ దుఃఖపిద కర్మకాస్ట్ర సమిధస్తోచుమ్ముతో భస్మమై. ౨౨. 200" 

క, చనియె నజహరులు నవ్వని గనుగొన బహు జన్మతపము(గాన్క నిడెద రా 

వనజదళాకుని కరహతి( దను వీ గతి(బాసె ననుచు( దను భువింటొగడకా. 201 

న. అంత నకో్కో_లంబు, . . . 202 

సి దంస్టా్య(గ్రముల మహి కా ద9వ్వును భూ = కళ శ్రాధర ద దంతక్షతాదు. లన (గ 

ము'టైతో ముసముస మూర్కొాానుం బొరియల నానన సౌరభాఘా9ణ మనయగ. 

అబ్బులన్నిటి బల్వలాకృతిన్ గల(చును నవనితో సరిగంగలాడు ననగ. 

భూతల శీతల పులినాళి నొ త్తిల్లు మ్మాకుచాలింగన సౌఖ్యమన6గ ః 

తే, నికిత ఖరప్పటవటలి, జోణి నటు దవ్వు శతి సతిజ్షా గిలిగింతలు జేయు ననగ 

రాక్షసానహృతంబిగు రమణిని నిజవళ మొనర్భుచు సంతోషవనధి6 దేల్చు.. 203 

a మవంతు. డీ కిటి సమతగాంచంగ లేక చలి 'చెమ్మటలు బుట్టి నిలిచిపోయె. 
ఐరావణమ్మే మహాఘోణీ. సరిరాక వెల్లనై. దంతముల్. వెడలబెశ్లై 

. ఆదిశేషాపొయు. నా పో(తితులగాక. మట్టినంతయు నె త్తి గొట్టుకొనియె 

నంది యీ కోలమునకు సాటిగనలేక కడుయాతనలుబడి గడ్డి గజచె 

ఆ ఆందులకేె తల్పగతిని గిిందయ్యె నొక(డు నొక్క 6 డగ౦జు( దలందాల్సె నొక్కాండతని 

పాదతీర్థమ్ము తల(దాల్చె(బాద తీర్చధారి నొక్కండు మోయ(గభారపడియె. . 204 

స | అనగ నప్పంది. లేం డొప్పియండ, a . . +. .. . a 205 
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కః అది గని విజయధ్వానము లి లొదవ(గ గంధర్వగాన మొప్ప6గ నమరుల్ 

ముదితాంతరంగులై యే కొదలేక ప్ర ప్రసూనవృష్టి గురిసిరి వరునన్, 206 

క. అచ్చరలయాట మెజపుల మచ్చుగ( దూర్యస్వరా త్తమర్హళ ముజుమె 

హెచ్చయగ నానందా(శువు లచ్చపువృషి గను సమ్మదాంబుద మొల సెన్. . 207 

వ. అని యప్పోతనార్యుండు మటునా(టి నిశి రాము(గని గాను 1 ప్రప్ష 5 దదాధ అడి 

హిరణ్యక శిప్ప నంత మొంది౮ప స్తంభోదృవుండవై - వెలసితి వీవెకాదె నేండును' 

మత్కృతి ప౦హ్లాదుం గాపాడుమని ని బాడుదునని వ్రస్ణోదచరిత. నా శుగతి ఫీ రీ 
నభివర్షింపందొడంగె. ౨. 208 

క. నారదు( డొక్కట (శ్రీమన్నారాయణ పాదపద్మ నవమధుర లసత్ 
సారామృతరత్నాకర పారగు(డై చేరె దనుజభవనము నంతన్, . - 7) 

త్, వచ్చిన ముని (గని దనుజుం డచ్చెరువడి మొక్కి మిగుల నాదరగతి నో . 

సచ్చరితా | మీరీయెడ వచ్చుట 
కెది హేతువన(గ వరముని పలికెన్. FE o19 

చ. దనుజవరేణ్య : మీ కులము ధన్యత (గాంచు? దిిలోకవంద్యు(డౌ 

తనయు (డుపుట్టు భాగవతదామ మహో జ్ఞ్వలరత్న మాతనిం. 

గని మహిళానురాగమున( గాన్మ్క_ లొసంగగ న నాదు దీవెనల్ 

గొని చనుదెంతు నే(డనుచు( గూర్చొనె నారదమౌని పీఠికన్. ౨౨. “all 

క. నేడే యా కుభసమయము బాడబులను సురల మునుల. (బాణుల నెల్లన్ 

జూడంగవలయు' దయతో ( టీడం బెటైద విదేల పృథ్వీ జనముకా. " వి[ 2 

క, అన దనుజుం డను నిట్టులు మునివర్యా ] నే నొసంగు భూస్టలు లందుకా | 

మనికి గల వీరు నాదగు పనుపును మన్నించ 'రెంత దాధాకరమౌ, ee 

క, అన విని ముని దనుజుని గని యను మనమున గినుకగొని మహారాజా! నో 

మనవిని వినుమన' కెపుడు నవని నాదని జనజనని యెవని దొక్క-నిదౌ: or 

ఆ, ఆకసమ్ముపైన నగ్నిహో తు9నిపై న వాయుదేవుపే న వారిపైన . 

నఖిల భూతకోటి యధికార మెట్లొ భూమాతపెన 'స్వత్వమా తెజింగె
? mR 

క, కావున సూనృత భూతదయా వాత్సల్యాదిగుణము లాభరణములౌ 

భూవిభున కనుట దె దై త్యుం. డీగతి వచియించు మౌని హితముల వినుచున్. లై 

ఉ. మారుత మొక్క యూ(పననె మాయమొనర్చును దీపకాంతి. నా
 : : ప్ర . _ మారుత మగ్నిరే(గి పెనుమంట(గ. .నేర్చడ. బిట్లు వ్యా ప్తి చే Ren 

కూరుచు నొ _వ్పమిత్రుడగు, 
కోణితలమ్మున శ శి 'క్రహీను 

శ్చ. 1 

Fem 



ఆ. ముండకంచె నుంచి పండ్లచెట్లను రక్షసలుపు కరణి సకల సంపదలను 
ag 

గాచుకొన6గ బలము గావలె నది యభేద్యమగునటులు మాయ దార్పవలతు, 218 

ఆ. తాను ముందు పిదప( దత మ్మనెడి సూక్త లాత్మసౌఖ్యకరము లవని నెందు 

శాంత సత్య శౌచ శమదమా చరణలు దుర్చలత్యమునకు( దోడు సఖులు. మరీ 

ఆ. కార్య సాధనమున ఘన జయమ్మొనగూర్చు కల్లలేని సత్యకల్పము లవి . 
ఆత్మసొఖ్యమునకు ననుకూలపడునట్టి పూర్ణహొంసయేని భూతదయయె. 220 

ఆ. చచ్చు వెనుక స్వర్గపౌఖ్యమ్ము సమకూరుననుచు హితవులాడు నట్టి జను(డు 
| బుజ్జగించి మోసపుచ్చి విత్త తముగొన భమ జనింస (జేయు సచ్చిదొంగ. 221 

తే. హింస స ర శ్వరునకు ననిష్ట ముని న నాక్ లలములు మేయుచు నలరు లేళ్ళ 

బులికి నెంశేని( బే)మంపు భు ఘనదయాళువు తా నెట్లు గాంచుచుండె. 221 

శే. సృష్టి "సేయు నీ మనుజు(డె సతియొనడ్చు నత డె లయ మొనర్చును బ్రాణితతులనె ల్ల ( 

దనువు( దాల్చు పరబంిహ్మమన వెలుంగు మనుజున కనాధ్యమిది యను మాటకల్ల,. 228 

ఆ. మీదు దేవరాజు వేదాంతశా స్రజ్జుండగుటొ నాదు పత్ని నపహరించె 

శచియు నాదు భార్య సవతియైన నెజుంగు వజహతిని దెగును వజమనుచు. 224 

క. రక్కసి పల్కులు విని నగి యిక్క_రణీనిబల్కె మౌని యెజు(గుదు నేనే . 

యక్ మలి విడిపించితి నిక్కముగా ( దప్పు గెల్వనేరదు తప్ఫున్. 225 

ఆ. ముల్లు పెటికి వేయ ముల్లు కావలెనని యన్నితోడ నగ్ని నార్బవళమె ? 
ఒక్క సూత్ర మెప్పు డుపయోగపడదెందు నాధనమ్ము గొందు? సమయ మెట్ (గ, 226 

తే.. నరు లెజుగని రహస్య మెంతయు నిగూఢ విశ్వవిజ్ఞానకో శాన చెలయుచుండు, 

ఉగ్గు నుప్పను భావాల నొప్పుబిడ్డ కెజు(గరానట్టి కావ్యార్థ మెల్ల కల్ల. 227 

క్ర, సదసద్వి వేక ముడిగిన మద శారూలంబు హింసమసలె నటంచుకా . 

వదలవె హింస ? స్తసంధయుండు దెసమొలకా మెల(గ మన మటుల్ మననగునే 2 228 

కం ఇరువురు వీ రిటు లనుకొన నరుడెంచిన దాసీ కొమరు నవతరణంబౌ నం. 
టెటీంగించె నసురవరుండున్ మురిసె పెమ్మున( జనియె దేవముని. గూడి వెనకా, 229 

ఉ. బాలకు( గాంచి నారదు( డపారముదంబుధి సీ(దులాడె ము. 
త్యాల సరాల యూయెలల( దారిచి దాదియు జోల(బాడె నం 
దాల నెలన్ లిఖించు శిశు దర్శనదీ ప్తి సురారి మోమున ౯ | 
వాలసముద౦మం దలలభాతి వెలింగెను మందహానముల్.. 0 

“చ. అంత (గొంత కాలంబునకు, 
21 
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క్, 

తే, 

353 

హాటక పద్యాననమున( గోటివరాల్ గు? మ్మరించు కొమరుని నగవుల్ 

మాటలు కని వినుచున్న నిశాటుంగని చిటుత డిట్టులను బుడినుడు లన్, 282 

“అలిని నాలాయనుని పలుడని వతింతు, కొతుదును కామకోపాలగోని దలచి” 
అనిన నీ ముద్దుగీతి క రామృత మని బొలు నెత్తి ముద్దాడి యిష్పగిది( బల్కె. 288 

తే, 

ర్ల 

వ, 

హరిని నారాయణుని బరు(డని వచించి కొట్టునంట కామకోపాల ఘోణీ(దల(చి 

ఘోణి పినతండి 9 నిం బలిగొనె నటంచు( దెలిపెనెవ(డు వీని కటంచు(బలికి మురియు. 

. అటపాటల( జేసెడి యాత్మజు(గని యెత్తుకొని దాన వేళ్వరు( డేదొయొక్క 
పాటదాడుమి యనిన నబ్బాలకుండులావె చీయలి యని పాడంజోవునంత. 2న 

. నోరునుమూసి చెక్కిళుల నొక్కుచు శ్రీహరి యంచు నింక నీ 
సారి వచింతు వేని నిముసమ్మున నాలుక చీల్చివేతు నీ 

పేరు నెవారు పాఠమునుబెట్టిరి నీకు నిజమ్ము బల్కునే 

వారికి వారి వారికి సవారిని గూరుతు నారకార్థ మై. 286 

. అని యుగార్భటి( గాలమేఘు (డయి బిహ్మాండంబు ఘూరి ల గ 
sla) | 

ర్షనొనర్పకా సతి యడ్డువచ్చియనె, “నా జంభారితో నాలమున్ 

బొనరింతుకా దగరావె ఛీ హరి” యనంబోలుకా భవత్చూను. డౌ 

టనిటుల్ వల్కుట సాజమెందు( బులిపొట్టన్ మేక జన్మించునే ? 287 

. (శ్రీకారము చీకాలము, టాకున్ తా, రాకులాలు, డాకుకా దావ 

రైకొ దేశపు బాల; వ్యాకరణము మెచ్చుకొనని పండితు( డున్నే 7 238 

. అనపవు(డు దాన వేశ్వరు డహహ్హహ యంచు హాసించి యిట్లు వ 

ల్కెనె పు పస్పవు బుట్టనే పరిమళించుంగచే యని పొంగి బాలు న 

క్కున (6 దగంటేర్చి ముంగురుల గోచల దువ్వుచు( జెక్కులద్ది ము 

ద్దునిడి శిరంబు మూర్కొంనుచు ధూర్జటి బో9చుత : వీని నెందనున్. బతి 

. అప్పుడపుడు నారదు(డు తా నరుగుదెంచి గాన మొనరించు హరికథల్ గాఢభ క్రీ 

వినుచు( బరవబ (డై నీరు కనులనించు నిట్లు పిహాదు(డయ్యె నై నె డేండ్లవాయడు.. 240 

, అంత నొకరేయి హిరణ్యకశిపుని యొడి( బ్రహ్లాదుండు నిదురించు తీ, 241 

. కలలో నేదియొ కాంచినట్లులికి చక్కకా లేచు నే మయ్యెనాన్ 

హలినాలాయణు(డే (డి రమ్మనుచు మాయంబయ్యెనం చేడ్చె హో 

తెలిసెకా బాలకు(గాంచి స్వప్నమున నెంతే భీతిలకాజేయు నే 

పిలిపింతున్ దగు మాంతికు ౯. గిటిని వే పీచమ్మడంకున్. దృటిన్. 2 

అని సల్కినంత, ౨. ఏట 



ఉ. పంచశరద్వయసు. (డగు వాలు (డు తండి9యొడిన్ వసింది చే 

లాంచల మంటి యాడుకొను చాస్యము రెప్పల నప్పళించి వీ 

కంచి స్మితావలోకముల( జిందులు దొ9క్క. నమాయికత్వ్య మి 

ట్రంచువచించె దానవకులాగిణితోడ సుధామయోక్తుల ౯. 2 

ఉ. కన్నులుమూసి నే జననిగర్భములోన నగాధ నిద9లో 

నున్న తలీన్ స్వయత్నముల కూహాలకందని సంకటి స్టితిన్ 

గన్నుల 'రప్పలట్లులు (6 దబిగవ్ళను "రేల్ ననువో9చు చకి9 యా 
రు 

పన్నజనావనుం డెపుడు పజ్జనెయుండ భయ మ్మ దేటికి కా. 245 

ర్, ఇట్టులను సుతుని గోపముపట్టంగా లేక బెట్టు పలుగొయికుచు నౌ 

కెళైటులోం గనబడు నీ బొటని స్పితియంచు రుదు) (బోలు మొగముతో. 246 

ఉ. కర్హములంటి పిండుచు నెగాదిగ లాగుచు నీడ్చి ర క్రపుకా 

వర్గముగిమ్మ లెంపలను వాయ(గ(గొట్టుచు వంశనాళకా : 

నర్తన సేతు వే స్వకులవై రిని నిన్ హతమార్చ నింక నే 

నిర్హయముం బొనర్తునన నిల్వుండటంచు నిటాడె భార్యయున్ , 247 

స్రీ ఒక చెంప(గొట్ట( బాలొక చెంపనీరు నా ముకుపచ్చలాజని ముద్దుబిడ్డ 

.. విసమేని యమ మృతమం బొన(గిన( ద్రావ(గా వెజవండు కీడు మేళ్ళరయలేండు 

కొట్రనజా మనలన పట్టుకొం చేడ్చును ఎట కే6గు వీని కిం కెవరుదిక్కు 

మనమున( బరులని మనవారలనియును నెలు(గ( డజ్ఞాన మెంత్రె న(గాని 

తే. శతు)వన నెవ్వండో యింత మాతమెటు(గ( డెవరు చదువ(గా నీ పాటలెపుడు వినెనొ 
పిల్లచేష్టలుగదె యదె వల్లె వేయు దానికేల పట్టింపన దై త్యవరుడు. 248 

తే, పిల్ల (డే ఏడు నా పాలిపిడుగటంచు నవని(బడ(దో 9సి కన్లవ నగ్నిరాల( 

గాంచి యెవందేని చె ప్పెనా కాక నీకె తో(చెనా కులపాంననా థూ! యనుచును 249 

తే. ఎవ(డురా హరి వా(డు తా నెచటనుండు నేమి సీయురా : యన వాలు డిట్టులనియె 

నత (డు విశ్వస్వరూపి సర్వాంతరస్తుం డా రజన రక్షకుండు దయామయుండు. 250 

తే, అనుట విని శివమె త్తి నట్లసురవరు(డు పిచ్చిరే(గి నట్టులు నిచ్చ వచ్చినటులు 
_ బిట్టు తనచేతి కసిదీఖ( గొట్టికొట్టి విసింగి వేసారె బాలుండు వినస్మృతిగొన. ౫1 

చ. వదపడి భార్లవుం బిలువ(బంచి కుమారకు( దెచ్చి యా ర్తిమైె 

_చిదములవై చి స్వీయసుతభావనచేసి యెచేని వీని నో 

సదమలచి త్త: మా చదువు సంధ్యల నేర్చి ప౦బుద్దుంచేయ వే. 

వదలిన వీ(డు చేతి కికవచ్చుట దుర్గభమంచు నెంచెదణ ౨ 202 



తే, 

తే, 

pm 

em 

స సతి మమ, వెదజల్లు 

కాదశాళశ్వానము _ 355 

రాకుమారు( డేమి రా నున్నదోయని వెనుకముందు (జూచు పనియెలేదు, 
అమితశిక నొసంగుండనం దల్ని. పసిబిడ్డ కనుల నోట భీతిగజపు( డనెను. 250 

శిమ్య(గన( బుతు9వలె. బీ9తి సేయు గురువు గురునింగన సర్పమటు ఖీతిగొనును చట్టు 
నయభయమ్ముల( గిమశికణమ్ము నొస(గి శిష్య దనయంత వానిని జేయునొజ్జ. 254 

అనీ వాని( బాఠశాలకు (6 గొనిచని, చెవి నిల్లుగట్టుకొని రాక్షస వి 

_.. ద్యనుజెప్పి రసురగురువులు తన దారియె తా నతండు తల6ప( డితరముల్. = వర్ 

ంచెము కనుచా కె రాతి౦ంచర గురువున్న. జాలెజింగిబడి నేపా — 

డించు హరిభజన, గురువది కాంచుచు నాపాదమ స్తకము మండిపడకా: 256 

. పాఠశాల నోయి భజనాలయమ్మాయె బాలురెల్ల రచట భ.కులయిరి 

దైత్యవంశ గురుని తలమించె వ్యవహార .మనుదినమ్ము గుండె యడలు హెచ్చె. 257 

తిన్నెలపై పె మేల్ పొన్నల గున్నలపై. బచ్చిగడ్డి కుదుళుల నిసుకకా 

వెన్నెల రాశ్రుల నాడెడి చిన్ని కుమారకుల( బిల్బు జేసై గనిటుల్.. 258 

బాలకులార : యాటలును బాటలు చాలి(క చాలు రండహో : 

కాలనదీ పివాహమున గంతులువెట్టు తరంగజాలమై 
తేలెడి మీ శరీరములు తీరము ముట్టునొ మధ్య గిట్టునో 

యేల యిటాలసింప6 బర మేశు భజించి తరించుండీ వెసజకాా లల 

ఈ బొమ్మ రింటాడి యేంగెడి మిము వోలె నీ యాత్మ మెయి వీడి యేంగు నెపుడొ 

దా(గురింతల దృష్టిదాయ కన్లుడ్త యట్టులు మాయ మీ జ్ఞానములు హరించు 
కందుక మ్యెగిరింప నందక చనునట్లు చంచలమనము చేజాజీ యుజుకు 

ఆలుమగ(డు పుతుండని యాడు మీ పోల్కి తాత్కాలికమ్మె బాంధవ్య మెల్ల 

+, ఉరక గోరీల వెంట మీ రుణుకునట్లు దేహి కర్మచే లోకాల దిరిగివచ్చు 

మన నిజమ మ్మగు తలిదండి) మజచి, రాతి యంతులేనట్టి యీ క్రీరిడ లెంతవజణకు. 260 

బాల్యముననే జను స్పా ఫల్యము సేయు (డి మురారి బాడి ముఖశశికా 

నైల్యమిడు మీసములు ప్రీలౌల్యకు పల్వలజపంక లాంఛన మగుచున్, లికి! 

కాంత కనవ, మాంసఖండార్జిమై వచ్చు మత్స్య మీనరు(డని మహికి( జూపు 

సథియ నవ్వుల దివ్వె శలభమై వీడు మూకాహుతి యగునని యపహసించు 
పొల(తి వాతెరతమ్మి పూవాసన. కితండు బందియ యలు మదభ్రమర మనును 

సరనభాషలు వీని గానోసహత భుజంగమని చాటు. 

. యువతి చనుదోయి హరికికో రోపవిష్ట నగ తటా ప్ప వక |క్రీడనాభీరతుల 
సస మరగు మ ఛి కరీర్యద్ధంబయి. మడియు సీతం డనుచు. దల తెంత్తి శాసించు నన్నలార : 262 



తే. కాకి బంగారమున పైడి కలిమి యెంతో కుక్క_గొడుగెండ క్రై యనుకూల మెంతొ 

శేతివీరలో నుండెడి నేయి యెంతొ యరయ నంసారమన సారమంతె కలదు. 263 

ఊఉ, నాదగు కోడిగూయని వినా తెలవాటునెటంచు వీతమ 

ర్యాద యొకర్తు గుడ ముసలవ్య రవిం బెదరించినట్టు ధీ 

మేదిని నేనులేమి నిజమిత్ర కళత్ర సుపత)పొత్ర భృ 

త్యాదుల సా(క దిక్కెవరయా యని యేడ్చును మానవుం డిలన్,. 264 

తే. నేనె విడిచిన నీ గుడి నేల( గూలు నెట్టులను గబ్బిలము బండపట్టునట్లు 

ధరణి భరమెల్ల నా పైన నొరగుననుచు భావనమొనర్చి యారాటసడు నరుండు. 285 

కే. తోంచంబడు దీవకళికామరీచి( గాంచి తాండవించెడి మిడుతలదండువోల 

నింది్శయగాంమ ముసరమియించు రుచుల నాత్మ నిర్హి ప్పగతి సాక్షియగుచు౯గాంచు. 266 

క. కావున బాల్యమె మనకిల శ్రీ విష్ణువు గొల్వ(గా నుచిత సమయము మీ 

రా వనజనయను నిక మీ భావంబున( దల(పుడనుచు( బలుకు హరి నిటుల్. 267 

రతా : వై కుంఠపురవాసు వరకోటి రవిభాసు జలధరదేహు నాజానుబాహు( 

గౌస్తుభ గై9వేయ కంకణాంగద భూషు మత్స్య కూర్మ వరాహ మధుర వేషు 
నుత సద్దుణ నికాయు ధృత పీతకౌ శేయు( బంణతార్రిహరు ఖగపాలకచరు 

శార్గ శంఖరథాంగ సరసిజాంచితగా(తు మహిత భూసీలా రమాకళతు) 

తే, శేష పర్యంకశయను రాజీవనయను గుందకుట్మలరదను బూర్తంధు వదను 
లలిత చంపకోన్నాసు(గుండల విభాసు స్మిత విలాసు భజింతుము థ్రీనివాను. 268 

మ. అని హసాంబుజముల్ మొగిడ్చి హృదయ మ్మానంద భాష్పాంబు వా 

హినియె బిట్లు కరంగిపాఅ హరియం దేకీభవం బొంది య 

ర్లని మేల న్నయనాంబుజాతు (డోయి గా ద్గద్యంబు దీపింప భ 

కృనిరూఢ స్తితి బాహ్యమున్ మటచి పుళ్కలేర దా నిట్లనుక౯. లిం 

క. బాలురము భక్తి దెలియము గోలల మేర్ప్చజచలేము కుడి యెడమల మా 
పాలిచ్చు తల్లినలె మమ్మేలందగు నీవయై పరేశ: మురారీ! 270 

ఆ. మాత శివవు నగ్నివాతనున్ నూతనున్ బడ (గనీకపో9ిచు భారమూను, 
తనయ జబ్బునొంద దల్లి తాన మందు దినుచు( బథ్యగతుల మనుచు(గాదె. 271 

ఆ. తల్లి చంక నున్న తనయుని బరకొంత బలిమి(గొనిన నచట నిలువ (డేడ్చు 

దివిని నిన్ను బాపి భువి మాయ గొను పాప కేడ్సు దప్ప నింక నెచటి శాంతి. . 272 

క్ర పాలిచ్చు తల్లి వీవే పాలించెడి తండి) వాత్మబంధుండ వీచే 
నీల ముంచెదొ లేదా పాలనే ముంచెదొ త్వదీయ భారము కార్డ్. 278 

స 
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అని వేడుచు( |బ్రహ్లాదు(డు తను జుట్టిన బాలురెల్ల ( దన్మయతగొన ౯. 

ఘన హరి భజనానందమ్మున నగుకొను నాడుపాడు మొిక్కు.కా జొక్కున్. 274 

. ఒకట జీవేశ్వర యుగళమున్ హరి వేడు. గరతాళభజన నై క్యమ్మొనర్చు 
శ్రీసతీం బాడుచు( జిందులిడుచు నాత్మ దుష్టభావనముల( దక్కి పెట్టు 

ఒకచోట బూర్వజన్మ కృతాఘముల నెల్ల విష్ణుదర్శన బాష్పవితతి గడుగు 

చక్రి నొక్కెడం( గాంచి చక్షయుగ్మము మూసి వెలికి మాయందోలి తలుపస్పలిడును 

అవని నారాయణుని వినా యన్యు(డెవ(డు లే(డనినయట్టు లొక(డె మాటాడుకొనును 

తాను దనలోనె లేనట్లు మేన [వాలు దోమలను నీంగలనునై న( దోలుకొన(డు. 275 

వాలు( డొడలు మఆజణచి భ క్రీనాడెడి యాట నెలుయనేె త్తి హారిని బిలుచు పాట 

నసుర గురుడు తన్మయత గాంచి యాలించి కొమరు దరిసి యిట్టులు మది నెంచు. 276 

పరసతులం గనుంగొనిన భావమునం దన తల్లులంచు నె 

పరయు నసత్యభాషణలు సల్కడు స్వస్నమునందు నెందు ని షి | 

ద్దరణి సమస్త భూతముల ధర్మగతిన్ దనయట్ల కౌంచు ని 

స్పరమ తపోధనుం డెపుడు పాడును వేడును గూడు నీశ్వరు కా. . 277 

. చిన్నదె కొని యీ డితని చేష్టలు గాంచిన బ్రహ్మచే త్రలన్ 

మిన్నయితో (చు మధ్య మిడి మేలపు జేండెటు దాపురించె నా 

కన్నిట( జిక్కు. వచ్చిపడె నర్భకు నేమన నోరు రాదు నా 

పున్నెము పండి శిమ్యునిగ( బొందితి సీతని నేం దరించ6గన్. 278 

. పుట్టి నేర్చుకొనెనొ పుట్టక నేర్చెనో యిట్టి బ్రహ్మవిద్య నీత (డౌర : 

యెన్ని యేండ్లు వచ్చి యేమి లాభము నాకు వీని కాలిధూ? శేనింబోల. 279 

అనుచు దై త్యగురు(డు తన శిష్య కడ జేరి మనసునందు. భక్తి మగ్నుడయ్యె 

గురువు శిష్యుండయ్యె, గురువయ్యె శిమ్యండు గురువరునకు( బరముం గూర్చి తెలుప. 280 

అంత నర్జిత్యుండు, ne 281. 

మ, చదు వెచ్చోటికి వచ్చెనో సుతుని నొజ్జల్ బండటుల్. తొల్చుచున్ 

మది కెక్కించిన శా స్రపాఠముల నెమ్మాడ్కిన్ వివకించు( జూ. 

చెదనంచుకా విలిపించా, బాలు. గొనివచ్చెకా భార్గవుం డంతటకా 

ముద మొప్పార (గ దె దైత్యు( డాత్మజుని దాపుం చేర్చి తా నిబ్లనె౯ా.. 282 

మ. దుడుకుం జేష్టల మానుకొమ్మనుచు నెంతో చెప్ప నాలింసమి ౯ TT 

గొడుకా।! నన్ విసిగించువా(డ వగుటల్ కోపించితిన్ గార్మ ముక. 

బడ సెకా దేహము జెంగగొంటివొకొ, నౌ బింగారుకొ ౦డా. యటం. 
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మ. ఇదొ యాచార్యులు చెప్పినటి నుడులం దేదేని నొక్కండు నె 

gm 

మ్మది నీ ముద్దగు నోటితో( జదువు మీ మామయ్యనా నాత(డే 
పదముల్ దాడునొయంచు దై త్యగురు( డబ్బాలున్' నిరీక్షించుచో. 

జెద రన్ దృష్షులు గుండియకా దడ జనించెన్ మె జ్వరం బేర్పడెన్. 

. అంత సురారి రాజసుతు. డాదరమొస్పంగ దండి? తోడ స్వే 

దంత విశేష మిట్లు విళద మ్యొనరింపందొడం గెనయ్య 1 నా 
కెంతయు( చేంమతో ( జదువులేల్ల ( బఠింపంగంేసి రార్యులే 

నింతకు ముఖ్య మీ చదువు లిన్నిటి నారము గు ర్తెటీంగితిన్, 

. కోటిచదువు లొక్క్ల మాటలో ( జెప్పెద( బరుల పీడ నమ్ము పాత కమ్ము 

నల పరోవకార మత్యంత పుణ్యమ్ము స్వాత్మతారకమ్ము శక్రవె రి. 

. అంతటిలోనె దె త్యగురు( డశమువచ్చి వచించె నిది చా 
Qe డే లు 

లింతటికో మదియవదనేరిత దానవరాట్బ9ళ సి ది 

గంతిశిరో వినిరళనదక్షకలోర కుఠారతుల్య దే 

వాంతకదోఃప౦సార సువిహార మొకించుక చాటు పుత 9కా | 

, అన( బహ్లిదుండది విని తన గురువున కెజి వినయతత్సరమతియె 

సనకాదికముని పోషకు మనమున ధ్యానించి గానమాధురి. జదివెన్. 

. చెండాడెదను నేను (శ్రీనాథు శిరమూని హరి కిశోరము భాతి ననవరతము 

సగలొన ర్చెద. దమోభావమ్మునం జక౦ధారివర్త రనలు స్వాంతమున ( దలంచి 

తిరిగి జన్మింపని తెటి(గు శ్రీ హరి (బట్టి రూప్పమా పెద. గులోద్దీపనముగ 

ఇవి యబద్ధములంచు నెపుడుదూజెద విష్ణు వై కుంఠనగర దివ్యస్తలాల 

. విష్ణు వెచ్చట లే(డిల వెదకిచూడ( దా నసురనాయకు (డె జగ తయ విభుండు 

మజ్జనకు సం స్తవము వినామానవులకు హరిభజన మేల యని బోధపరతు నవని. 

అని చదువుటయు, 

అది విని దైత్యభ ర్త రో హృదయమ్మున నంతయు. బొంగిపోయె స. 

మ్ముదమృత మల్గుబాజ గురుమూవై ముఖాబ్దము విప్పె నంత దా 

నదనరు భావమేమి యనె నందనునారసి దేవవై రి, యా 

పదములలోనె విష్ణువిభవ ధ్వనితార్హము. జూపె వాలు,డుకా. 

. అసురవరు(డు బాలుని వికల్పార్హము విని కోసమంతయు విగబట్టుకొనుచునుండ. 
గురువు విధిలేక తల. గొట్టుకొనుచునుండె క్షితిప్పండసిదూ సె, నొద్దకు చెమటవోసె.. 

* చిజణుతని గాంచినకా నరిగ జేనెండు జిమైండు లే(డుగాని యో 

కరణిని నర్గముల్ "పెడగ6 గల్పనముం 'జొనరించి చెపి? మా 

పోతన చరిత్రము 
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శిరములు నేలకుం బడ(గంజేసె నిదేమన నేమి చెన్చునున్ 

గురునకు బంగనామముల( గూర్చెడి శిమ్య(డు పో బలే బలే! 293 

ఆ. అనుచు వగచుగురుని యాసాదమ స్త మరసి కనుల నగ్ని గురియ (గాంచి 

యొక్కపెట్లు దెత్యు( డుజి మెను బిండంబు లూడిపడ(గ విప్రః డులికిపడ(గ.. 294 
ఈ రి 

చ. పటుతర సీతిశాస్త్రచయ పారగు జే సెద వీని నంచు ఛీ 

కుటిలత నిచ్చకాల్ బలికి గుర్వభిదేయము బూని మాదు సొ 

మ్మిటువలె నెంతొ కు9ంగ(దిను చింటికి ముపష్పగుదంచు నెంచ ని 

న్నిటి కనుకూల శతు)(డవు నీవు సవి్యతు(డ వెట్టు వాప(డా ! 295 

క. తిని చెడనాడిన బా౦హ్మణు. డనినన్ దలకి9ంది నాగమద్దిర ! స్వప్న 

మ్మున నమ్మరాదత౦డ న ( దన వాకిలి. జేరసీయ( దగదేవేళకా విరిగి 

తే, (ప్రభువు నిష్తురో కులు విని భార్లవునకు దలయొ నేలకు (బడెను జి జి త్రమ్ముజెడెను 

వెలవెలంబోయి మోముపై ( గళలు దిగను గూంత వెడలకుండ(గ నోరు మూత (బడెను. 

చ. గడగడలాడ( గాళ్ళు నిరుగన్నుల నకు)వు లొల్క-( బాగిణముల్ 
పిడికిట (బెట్టి భీతిగొని 'పెప్పెపె మెమ్మెమె యంచు వాక్యముల్ 

తడ(బడ (గా నొక'పెటులొ ధైర్యమొనర్చి యిటుల్ వచించె నా 

యొడయుని పజ్జనొజ కరయుగ్మము నల్పుచు జాలి గొల్చుచు ౯. 298 

ఉ. ఏమని చెప్పువా(డ దనుజేశ్వర ! నీదు కుమారుతోడ నే. 
భూమిని లేని కష్టములు బొందితి నీ పెడతో9ిన మాన్సంగా. 
బ్రమ వచించితిన్ భయము (బెట్టితి గొల్లితి వాని చార్వతీ 

స్వామి యెజుంగు నేం బడినపాటులు భస్మహుతమ్ము రిమ్మెయికా 29 

క, వెనుకను ముందును నరయక నను ననుమానించి తూలనాడితి వయయో వ్ . 

మునుముందు నీకె తెలియును దనయుని లక్షణములెల్ల దనుజవరేణ్యా : . 00 

క, చెప్పుచు. జెప్పుచు నాతల నొప్పింగొనె నిట్లు లెన్ని నుడివినను నతం 

డెప్పటి మార్గమెకాని యొకప్పుడు మనమాట తప్పియైన వినడుగా. లం! 

చ. ఇది విని దైత్యు(డిట్టులను నిబ్లొకొ దీనికి మందు నేనె పె 

మైదని(క మీర లాగు (డు శరించు విణార్థము శసప్రవె వెద్యమే. 

మొదటిది, ఇంటి చీపమని. ముద్దిడ మీనలుగాలు మంచిగా... ౧౨౨ 

'దుదకొ కసారి చెప్పెదను దోగివకు వచ్చునా. లేక చచ్చునో.. 802 

క. కానిమ్ము చూతునని తన సూనుం గ్టెదుట నిల్పిచూడుమని యసిం 
బూని ర్ఫుళిపించి యీ నుడి మానెదవాలేద -యొక్కమాటం జెప్లమా; = 309 
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ఉ. మానెదొ లేదొ యన్న ననుమానముతో నను జూతు వేలరా 
మీనము మేషమంచు నిటు మిన్లని యెంచిన నే సహింప, మున్ 

దా నొక బంటుసంది యవతారము దాలిచి త్వత్చితృవ్యు ని 

ర్యాణ మొనర్చు దానవవివతు భజించుచు నన్గలంచెదె ? 804 

మ. వదియించెకా వినతండి9 నై నను జంసం జూచునోయంచు నా 

విధవంగూర్చి తలంకుచుంటివంల యబ్బే యెంత యజ్ఞాన మే 
| జ నుధరం గల్ల భయమ్ము లెక్క_డివి నన్నుం గెల్వలే డింద్రు(డే 

నధికారిం భువి నేనె యీ నకల బహ్మోండమ్ములం డింభకా | 805 

చ. అనవుడు రాకుమారు( డమరాంతకునిం గని వల్కు తండ్రి ! యే 

" యనఘు జ్వలత్క్బృధానల మహార్భటధాటికి విషపత య 

మ్మును గనురెప్పపాటున సమూలము బూడిదయౌనొ నీవు నే 

నన నింక యెంత, యెచ్చట మురాంతకు(డీ వెచటన్ నృపా(గ్రణీ ! 806 

క. అధికార మజహరులకే యధికుం డిటు నత(డె తిజగదధికారి, యి"ే 

నధికారి ననుకొనినయెడ నధికారివి నీకు నీవి యగుదువు జనకా ! = 807 

a . పుట్టక ముంగల పూర్వధామం బేదొ యెట నుండి యిటు వచ్చె నెబు (గలే(డు 

గిట్టినపిదవ సీ గేహమ్ము విడి తాను జేరు దేశమ్మెదో చెప్పలే(డు 
మృతుండై న బాంధవుకా బ్రదికించుకొనలే(డు చావు దప్పుకొనంగంజాల డెప్పడు 
కంటితో వినలే(డు కర్ణాన( గనలే(డు, ఎడమను గుడి సేసి నడపలేండు 

కే. ముందువెపు మోశాలి కీల్ ముడువలే(డు వెనుకవైపు మోచేతి కీల్లొన(గలే (డు 

పరిమితాధికారము గల పురుగు నరుడు పరమపురువు(డ నేనంచు. బల్కనగునె ? 308 

ad . అవని యుకాయు క్ర మరయ(గానీయక పరంగు కామము కన్న? బగతు( డెవండు 
స్వ పరనాశ వివక్ష సలుపంగానీయక చంపు కోరిధము కన్న శతు)వెవ(డు. 

మానావమానాల మంట గల్ప(గ(జూచు నంధమోహము కన్న నరి యెవండు 

చిన్న పెద్దల గు రుజేయ(గా నీయని స్వమదోద్ధతిని మించు వైరి యెవడు 

ఆ. ఇటాపరమ్ములకు నహీన కీర్తికి నగ్గివెట్టు నమృతరూప విషములైన 

వెరి షట్క-మునకు వశ మైన సీ గుండె పారతంత్ర్య మేల బాపలేవు. 309 

ఆ, ఎదురెవండు నాకు నీ విశ్వమంతయు గెలిచికొంటిననుచు( బలికి తనదు 

గుండెకాయ గెల్బుకొనలేని శూరుండు విశ్వవిజయి ననుట వెల్టిగాదె? 810 

ఆ. సీవు వేరె మరియు నే వేరె యను వేరుదనమె వె రవ్క క్షమునకు వేరు 

_స్వపర భేదవృ శి త్తి జనియింపం దను దానె వై రియగుచు ముందు వచ్చి నిలుచు. - 811 
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ఆ. పరుండు వీండటంచు. బై (బడి యొరు ధన పాణ మానములను బాపు నరు(డు 

em 

విశ్వమయత వెల్లు విషు వొక్క (డెయంచు( దెలిసికొనని వట్టి దేబెగాదె : త? 

అనవధికాశాదవానలోద్దతి నార్బ వనధిజానాథు సేవనమె ఘనము 

చంచల హృదయ ఫ౦ిశాంతి సాధింప(గా నచలాంగనా మనోహరు(డె గురు(డు 

అజ్ఞాన తిమిర సంహాతి నివారింప(గా నరే) గాందునేతు వి ఖ్యాతిజ్యోతి 

అస్పిరదేహ జన్మాద్యాః పదలు బాప వై కుంఠవాసు పాంపణ మె సణము 

సకల బాహ్యాంతరింద్రియచయ కృతాఘపంక ముడుగ(గా (శ్రీవిష్ణువదమె నదము 

ఘోర సంసార భయదకూపార మీద సతము క్షీరాబ్దిశాయి సంస్మరణ తరణి _ 810 

పరుల మనమ్ముల నొంసక పరుల ధనము కాసపడుచు బిదుకక యెపుడా 

పరమపదనాథు(డగు (శ్రీహరి వే.తుమటన్న దనుజు( డలుకన్ బలుకున్. _ 314 

కొడుకని దయ(గోనజాలెకా విడిచిన బొంగరమువోలె విహరింతువు నేం 

గడు తాల్మింగొంటి చాలెక్కుడు బలుకకు నోరు మూసికొనుము మదాంధా |! 815 

. అడియాసల్ వల దేరి నొంపవలదం చా ధర్మపన్నంబులకా 

నుడువంగా వల దీవు నాకు నివి యెన్నో వచ్చు. బోరాడ(గా 

నడుముల్ లేవమి( జేత(గాని పలుకుల్ నానావిధాలౌర ! యీ 

పొడి వేదాంతము లేడ నేర్చితివి పోపో వంశనాశంకరా ! . 16 

అన దనుజు వాదనకు బుష్టి నొసంగ6గ దై త్యగురు(డు డింభకు( గసి యి 

“పితృ దేవోభవ” యన వినవె జనకు మించు దొడ్డ వేలుపు గల(డే ? 817 

ఈవు తండి9వోలే నిందు) పె దండె త్తిచనుటొ ధనము కొ లగొనుటొ వారి 

శ్రీలం జెజనుగొనుటొ, యీలీల హరిగిరి యన బ9పంచదేత వగుదొ యనిన.. 818. 

ఆ గురువున కను డింభకు( డాగమశాస్తాిది వే త్తలగు పెద్దలు మ్ 

రీగతి( బల్కుట వై ద్యు(డు రోగి కపథ్యంపుగూడు రుచియని యిడుటల్. 819 

కాంతా కాంచనములు గన నెంతటివానికిని వెట్లి యె త్రించును ద 

ద్భా9ంతిని విడువ6 బ్రవంచ' మ్మంతటినిన్. గెల్బు యోధుండగు( గద స్వామీ : 820 

వెత లొనగూరిచెడి యశాశ్వతపు(త్ర. కళ త్రవి త్ర త్ర వసుధాలయ సం 

గత కృతక సుఖముల పాగీకృత దివ్యానంద పదవి శకెనయగునె సుధీ! ౨. “821 

తండ్రీ ! దేహం బస్టిరంబగు గేహంబు' వంటిది. 'బాల్యంబు శేశీలౌల్యంబున నశించు. 

వయస్సు పయస్సువలె( బొంగి కంగు. వార్డకంబునై. న సార్థకం బొనర్చుకొ నెద 

మనుకొన నంసార బంధంబు. -సుదృఢ మై మ్మె. పి -స్ఫృతిం.. బొంది సందొనంగకుండు. . 

ఆయువు శత నత ఎర ౦బులుంట లేళ యదృష్ట వంతునకో. విమ. "నతి దర్థంబు. నిద్వాగతి. 
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వ్యర్గంబె చను. శేషార్హంబు ననర్హంబులగు బాల్య'కై శోరంబు లజ్ఞానభా వబంధురంబులై 

క్ర _రవ్యవిమూఢంబులై కడచును. తక్కుంగల పంచవింశతి “వత్సరంబు లరిషడ్వర్ల 

పరవళుండై సురాపానంబువంటి దేహాభిమానంబు వదలక నిరంతర వ్యామోహకర 

కార్యలగు భార్యలన్ మనుతాబంధ వివర్హక చరితు9లగు పుతు9లన్' బింమపాశ బంధన 

'మొనగూర్చు బంధువులను ననుకూల శ(తువులన (దగు మి(తులం దవిలి యిహమ్మె 

శాశ్వతమని పరంబు మజచి భగవద్ జ్ఞాన తిరోధానకారిణియగు మాయ పయోగించు 

మోహాపాళంబుల దిద్దుడె సనీజకొయ వినిర్ణత తంతుకూటంబులం జిక్కు. కీటందు పగిది 

విము_క్తిమార్గంబున్ గనక మ9ిగ్గు నందుల కె భవబంధలతాలవిత౦౦బగు (శ్రీహరి రూప 

గుణ చరిత 9౦బు గానం టబొనర్చి తరింప నొప్పు, 

లో 

. విశ్వకల్యాణకరుని భావించు మనము నిత్య సత్యస్వరూపు వర్షించు వాక్కు 

దవీనజనపాలు పూజించు దివ్యకర్మ లేమి భూభార మతని కశేబిరమ్మ. 

వె కుంఠు( బొగడని వ రక్ర్ష9మ్ము ఢక్కనా నది దేవళమ్ములో నదమొనర్ను 

హరి పూజనములేని హూ హస్తంబు దర్వినా నది యన్న పూర్త హస్తాయుధమ్ము 

విషుభ క్రియె లేని విబుధుండు పశువన్న నది మహోదేవు వాహనము సతము 

కంజాతునకు గాని కాయంబు భస్పినా నది రాగి6 గర(గి దేవాకృతి నిడు 

చకి9 చింతలేని జన్మ బుద్చుదమన విష్ణు పాదవారి వెలయు నదియు 
శ్రీపుం గనని కనులు శిఖిపింఛనేత9మ్ము లనిన దేవసన్నిధి నవి యలరు. 

కాక పికస్వనాంతరము గావలెనే బధిరాగ9ిగణ్యు, క 
_ సోకమణి పికాళమున క్షులకకాచములోన జేదముల్ 

చీకునకేల, 'ఘోరభవసింధు ముఖాంతరవర్తి కెయ్యడన్ 

. లౌకికపారమార్థిక విలక్షణలక్ష్యము లేల దేశికా : 

, అని గురున కెదురు మంత్రమ్మును జెప్పెడి తనయు (గాంచి ముడివడ(గ బొమల్ 

కను లెజ్జజేసి వడి దంతనిపీడన మడరబెడిసి దనుజుం డనియె క. 

మొనమొన్న నీవు చక్కంగం గను దెబచితొలేదొ బుద్ధి గజ పెదు మారే 
ఘనముగ ౬ ద్వదుపన్యాసమ్మును గన శు)తిమించి రాగమున (బడు నరా! 

వేసట(టోక యొజ్ల యను భీతి యొకించుకలేక చాలంగా. 
_ . గూసెద విచ్చవచ్చినటు కూ(తలు దుర్మద : నోరు నింకనున్ 

మూసేదోొ లేదొ చెప్పుమిది మూ(డిన దాయువు, నీకు నాకును కా- 

బా సె బుణానుబంధ మిల భాలిశ |] చాలింక సీ విబోధముల్. 

= చెడుగ(ద పుట్టినా(డ వెద జీల్చు ప్రణమ్మటు నాకు నింతకున్ 

గడుపని యేడ్భుచుంటి నొక కంట నదేమియొ. వద్దువద్దనకా 

ము 
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824 
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వీకాదశాశ్వాసము 

దడమయివచ్చు నా వెళవృథా పరిదేవన మేమి లాభ మీ 
కడుపున కోంత కోర్చెదనుగాని సహింపను నీ పిలాపముల్. 

. దనుజ హరుభక్తి సీ కట దాప్పరించెంగనిన చేతుల నిను జంపకొన(గవలసె 

ననుచు నసినెత్తి చంపంజేయాడ కున్కి వడ(కి ధరం గూలెనదియు బాష్పములతోడ, 

. కని ప్రహ్లాదుండు సితతో నను నా యెడ సీకు( గల్లునట్టి దయ మహీ 
జనహత్య నే నెలరాదా యనఘుల తలిదండు? లికె యడలరె తం|డ్రీ ! 

. వ్యష్షికె పాటుపడ విందువారి యగును నే సమష్షినంచు (శమింప సీరధియగు. 

నరయ స్వార్థమ్మునకును బరార్థమునకు నబ్చికిని ఏిందువునకున్న యంతరమ్ము.. 

మును సతిని వజి9 గొనిపుచ్చిన(గని = పె నిపష్పుకలను చెరిగితి వయయో ! 

ముని పత్నుల చెరగొన నా యనఘుల యెదరే(గు పళయమగుపడ దెట్టుల్, 

విను మొరుల( చేమ (జూచిన దను దా (పేమించుకొనుకె తౌ నొరుద్వేషిం 

చిన ద్వేషి తనకు( దానే తన మోమున(జూప్ప విశ్వదర్చణ మైందున్. 

. పుతివాక్కు. లాలించి యప్పొలసుదిండి యచ్చెరువు నొంది కోపము రెచ్చిపోవ 
విడు టబద్ధము హరి నుతి వీ(డటంచు విసము నిప్పించి చంసహృద్వీథి నెంచి. 

. తెప్పించి విసముగిన్నియ నిప్పగిడి వచించె (జూడు మిది విషము తినం 

_ జప్పున. బాణము వో6(గల దిప ప్పటికి కా హరిని విడుకొ యిల విడుకొయనకా. 

క్, 

. దానవరాణ్మణీ : నను హతమ్మొనరించెడి వస్తు వీ భువిన్ 
గాని మరెందు నే నొకటి గల్ల దెవారును జంపలేరున కా 
నే నవినాశినెం, దిపుడు నీవు విసమ్మిడ నీయకున్ననుకా 
దానయి మేనువీడు టిడి తథ్య మిలంగల పాిణికియ్యెడ ౯. 

. మధ్యవచ్చిన (పకృతి సంబంధమునకు శాశ్వతపు( జుట్టరిక మేను జంప్పకొ నను, 

కర్మవళమున నీ బందె. గట్టుబడితి ( గడప విసమిచ్చు నీ వుపకారి వరయ. 

. కాని తుదకొక్కనిమునమ్ము గడువునిమ్ము తనువు సరవశమంద సార్గకముజెంద 
నాదు తమిదీటి భజియింతు. నళిననేతు) మరణ శిక్షీతు కడకోర్కిి మాన్యమెందు. 

. అనుచుకా మిను గనుచున్ గనుగొన నానందాకువృష్టి గురియః గరయుగ 
మ్మును మోడ్చి జడీ భూతసుతను(డై. .తాదాత్మ శ్రీమొంది ధ్యానించు నిటుల్. 

. గరుడు (డు వివ్వక్సేను(డు కరయుగ్మము మోడ్చి యుభయకక్యల_ నిలువన్ 

వరనూరి గణము చ్ాల క కణవట్ సేవింప నీలకాయముకోడన్. 

be మహేళ యొత్త నిత్య చామరములు  వీవ వె వెణుగు భు ఇ క్రి. ల(తున్. 
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చిజు చెమ్మటల తేమ శ్రీ థిండ తిలక్ కమ్ము కమ్మ కస్తురింగూడి కర(గిజాఅ 

నిటలాంగణమ్మున ( గుటిలాలకమ్ములు అటిటు గాలికి నాట్యమాడుచుండ 

మకరకుండల దివ్యమణి మయూఖమ్ములు గండభాగముల నీరెండగాయ 

నిర్మలాకర్ణాంత నేత్ర పద్మమ్ములు మహనీయ సత్కపామధువు గురియ 

. సదమలాంబుద గంభీరవదనసీమ మందహాస విద్యుల్లతల్ మలగి వెలు(గ 
ఇందిరానుందరిని భ9మియింస (జేయు సుందర ముఖారవిందు ముకుందు( గొల్లు... 848 

* మాయానూను కళత 9 పుత సుఖ సంపన్మందిరారామముల్' 

కాయా క్యూయిక పంజరాంగణ విహంగంబై నయీ హంస ము 

శోయంచున్' దివి లేచిపోవువజే చూపట్టు స్వప్నాలు, నన్ 

బాయంజాలవు సీవు దేవ ; నిరతాపద్పాంధవా : మాధవా | 944 

. అని వేడుచు విసముంగొని తన వదనమునందు నగవు దనర గరుడవా 
హను భక్తుల విసమదియే మొనరుచునని తావె( దండి) యొడలు వడంక క. 

. శ్రావి మాధవ శ్రీపద ధ్యానమగ్నమానసుండయి మనియెడి సూను(గాంచి 
విస మమృతమయ్యె నిదియేమి వీని కనుచు. గినిసి సుతు జెవింబట్టి వాకిటనులాగి, 846, 

. మురహారరూప వినోదున్ బరిహృత సంసారఖేదు భక్స్యున్మాదున్ 

గరగత నరహారిపాదు కా హరిభజనానందమోదు నా (ప్రహ్లాదున్ . 

* రసిగొని చంపనంచి యిరుగన్నుల నగ్నికణాలు రాల. బెకా 

బుసగొను కాలసర్పమును బోని కరాళకరాగమంటు నా 

యసకృత ఫీకరోరుగద నాత్మజు (డారయ( బలె. మింటిలో 

విసరెద దీని కిరంద తల వెట్టి తలంపుమికకా జనార్హనున్ . 

. రక్ష సేయ శొరిరానేల వై కుంఠమునకు నేన నిన్ను బనుచువాశ . 

నెవ్వ( డడ్డపడునా యేను జూచెద(గాక యనిన దనుజనూను? డనియెనిట్లు. 

“వాసుదేవ సృర్వమితి” యని తెలిసియు నన్మాదృశబద్ద జీవులిట్లు భవన్నివాస మొక 

వె కుంఠమే యనిన నచటికి రా నరయవలెనె * అంతర్చహిశ్చతత్సర్వం ౫ అని 

యెజింగిన బ్రతి గృహద్వారము వె వై కుంఠోద్వారముగాదె. ఇటనుండి యనాథవత్సలా | 

యని పిల్వ( బరువిడిరావె. కాలకృత దేశకృత రూపకృత పరిచ్చేదరహితుండవగు 
సర్వాంత ర్యామివని తెలిసియు నానుండి వేజుగానున్నట్లు దూరస్టుండ వై న గతి. విలువ 

వలెనే ? తలంపుల(గల యలంతి విషయములనై నగు శ్రెజుంగుచు “సర్వకాల సర్వా 
వస్టలయందు భు9కుటిం గల తికుటిస్తానమున వలు(గొందుచు నందులకు నందరాని 
వా(డవై సహ[సారకమలమున విమలగతినున్న నిన్ను ఘూకం బస్తోక (పకాళ 

'భాన్వరుండగు. భాస్క_రుం గనలేని చందంబున _మాయాబద్ధ బుద్ధులగు మాదృశులు 

వోతన చరితము 
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కన(గలరే యన వినుచు దనుజవర్యుండు లీలం గేలంగద( వేల నాలమందలి కూరి 

యపరావతార మన దిర్దిరం దింప్పుచు( దద్ద్వానంబున భూనభోంతరములు ఘూర్తి ల్ల 

భూమండలం బల్లాడ దిక్రులు పిక్క_టిల్ల ( దోయధులు కలంగ రవిశశిద్యుతులు తొలంగ 

హాహాకారములు చెలంగ రెక్కల నెగసిపోవు దిక్క_రీం[ద్రము భాతి హిమవన్నగంబు 

రీతి రువ్విన జవస త్త్వంబుల రివ్వుమని పువ్వుగతి దవ్వుల నున్న (ధువమండలంబు 

జేరం జనుటయు, 850 

. దానికి( గి)ంద శీర్ణమును దద్దయు వంచి హరిం దలంచి తా 

మానుగ( బాణియుగ్మమును మ స్తకమం దిడి మొగక్కుచున్ హరే 
దీనజనావనా ! యనుచు డీల్పడి బాస్పనిరుద్ద గద్గద 

స్వానగళంబునన్ నిలిచె సత్యత దై త్యకులార్భకుం డట కా, 851 

ఒక్కట మరలెనుగద తా నక్కజవపడ రక్కాసుండు, హర్షింప( బిజల్ 

పక్కివలె పచ్చి దానిని ముక్కున గీలించికొనుచు( బోయె నెదా యటకా. 852 

దారుణామోఘ ముద్గర తాడనముల మదగజవ్యూహా పాద సమ్మర్షనముల 

. భీకరవ్యాళ దంష్టాగిని పీడనముల జావ డిదియేమి మాయయొ యీ వటుండు. $$ 

లగ 

a 

అట్ట జవని. నీకె యారాధ్య చేవకగా( దలం
చి. మొ? న కటు 

అని దనుజపతి మనంబున ఘనంబగు చింత న్వంతనొంద బాలకుండు హరిం దలంచి... 

. ఎవని సౌందర్యంపు నవరత్న ఖనిలోన మన్మథుండన నొక్క మచ్చుపిసరు 

ఎవని పావిత్య మహిత సుధార్హవములో జాహ్నవి యన నొక్క జలకణంబు 
ఎవని లోకద్వితయ విభూతి విభవమ్మునందు భార్గవి వక్షహారరత్న 

మెవనిదౌ సౌకుమార్య విశేషమున నోడి పాంపజే(డును గింందుపడి యడంగె 

, ఆతని సౌందర్య సౌకమార్య పపంచ పూత సౌశీల్య వాల్లభ్య పూర్ణమహిమ( 

బొగడ విధి శివ సనక సూరిగణ నిగమ జాలమే చాలదన నజ్ఞ బాలు(డెంత? తర్. 

అని వేడు కొడుకు: గని తా నను నిట్లు లొహో కుమార: హరి యెచ్చట నె 
ట్రని వేడ( గాన(బడునో కనువిప్పి వచింపుమన్న గని యత! డనియెన్. 856 

“ఇందు( గల డందు లే(డని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుం 

డెందెందు. వెదకిచూచిన నందందే కలడు దానవాగ్రణ్ 1 వింటి.” త? 

అనవుడు దనుజుం డిట్లనె కనుచోటుల. నెల్ల oe గ గలండే మెనకా. 

దినుచోట నుమియుచోటనె యన “88 

. మాతృమూ ర్తి రి సౌబిగుమె మూశేరేకవ ఈ కోడల డ్ . 

వె 859 
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అనునంత నద్దానవుండు తనయునిం గని యే యుపాయంబుల నీవు చావకుండుటకు 

హేతు వెద్దియన,  నబ్బాలుండు, 360 

. తులము శిలనై న ముంచెడి జలము లెందు మొద్దు మా9(కుల బరువుల ముంచ(గలవె 

జీవనమ్మిడి తాన రజీంచునట్టి వాని( దేల్చక ముంచెడివారు గలరె, 861 

*. అన విని దనుజు (డు సంభమ్మున గలండే హరి యటంచు ముఖ మెజవడకా 
అమ 69 

గనుగుడ్ల నిప్పు లురల(గ( దనయుని గని యడుగుటయు నత (డు గల(డనిమెకా. $62 

. కల(డని చెప్పినంత వడిం గంబము నుద్దతి( దన్నె దెత్యు( డౌ 

యలఘుతర పీహోరహతి నట్టిటు లూ6(గెను సౌొధరాజముల్ ఆ 

గలగలమంచు ద్వారముల ఘంటికలెల్లను మో9(గ౫ _స్తంభముల్ " 

"ఫెళ ఫెళ గూలె. బర్విడిరి భీతిలి యంతిస్పరంప్ప6 గాంతలుకా, 363 

, పదనిర్హాత సమపహారహతిచే బహ్మాండభాండమ్ము బి 

టదరోజ సం భము చక్క_లయ్యె లయ రు(దాకారముం బూనీ తా 
ce ర 

నుదయించెన్ మహితార్భటికా నృహరి దెతో గన్ త్త త్త శుండాలదు 

ర్మద మ సిష్కూ వి విదారణొ ద్హతిని నంభతో్య_9ధ సంరంభియె. 364 

. గర్భ నిర్భేదక గర్హారవమ్ముల (శ్రుతిపుట సటలము క్షోభజెంద 
హృదయవిదారకోన్మద తీక్షదృషల మహి. బా9ణిత తియెల్ల మాడిపోవ 

పిళయకారక సింహభయదాకృతుల తోడ దానవలోకమ్ము దద్దరిల్ల 

కాలాహి దంష్టా9భక రనద నఖచేష్ట గై దె దె ల్యేశు పారిణముల్ కల్లడిల్ల 

. శూల నిభదంష్టి9కల మధ్య వేలు జిహ్వా ప్రశయకొలానలజ్వాల పగిది( గా9ల 
డింభకుని (బోవ దై త్యదిక్కుంభి నణ(చ జృంభగతి _స్రంభమున జనించెను నరహారి.885 

హరి(గని దానవాధిపు డహంకృతి యొప్పంగ హుంకరించుచున్ 
గరగత ఖడ్గధార కెరగా నొనరింతును నిన్నటంచు ఖీ 
కర పృథులాట్టహాసమున భీషణరోష కషాయితాకులం 

జురచుర గాంచి పై కులీకె కూరశిరోమణి నే నటంచునున్. _ 866 

. వచ్చెడు దైత్యు నెత్తి హరి వారక యూరువులందు. చేర్చుచుకా 
హెచ్చెడి కో0ధవహ్ని గళ మించుక తురించి మహోదరమ్మునున్ 

విచ్చి మహోగు9,డై కని యవార్యగతిం బరతెంచు ర క్రముల్ Ee 
జెచ్చెర శీర్షసీమ నభిషేక మొనర్చ్ప(గ దర్ప మేర్పడకా.. | ఎ 8607 

(పేవుల (పోవులం బెరికి భీకరలీలల వాని నన్నిటిన్ -. . 
దావడముల్ . ఫొనర్చి. యజుతన్ వడి( జేర్చి యస్ఫృగ్వనంతన . 
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రానిల రుదంమూ_ర్రియయి యాసురశీర్షము దెంచివై చె నే 

ర్పావహిలంగ దేవగణ మాకన మంటుచు. బొంగ నుద్ధతిన్ 

ఉత లిక 

అక్షియుగమ్మున నగ్ని గోళముల్ 

ఏక్షణమ్ములను విలయ తాశముల్ 

భీషణ గర్హల. విండములు చెదర 

'ఘోషల విని దిక్కు.ం౦ంజరము అదర 

ర_క్రచందనపు రంగుల కాలిక 

పిళయతాండవము సలిపెడి నాలిక 
దొరలెను శిరమిల( బొరలెను మొండెము 

ధరణి( గూలె రక్తపు మృద్భాండము 
జ్వాలల6 గనుగొని శలభపుదండు 

పూలు ఫలాలని పొరపడుచుండు 
ఆశానిలముల నతిగా వెలి6గెడి 

ద్వేషానలమున, 'దె9ళ్ళు నరుడు చెడి 

అంతరిక్షమును నంటగ నెగయుచు 

గంతులువై చెడి గాలి పుల్లెలో 

నావ విధమ్మున నదితో నొరయుచు 
పోవుచునుండెడి పూరిపుల్ల లో 

శమ యెన్వరిదో శక్తి యెవరిదో 
గమనము సాగెడి కాల మదెంతో 
అధికారము లంట యాయువు లంట 

అభిమానాగ్నుల క కాహుతు లంట, 

వ. ఆ బ్లాగిహోదగు0ండై యలరు హరిం గని యమరగణము, 

క, వగ నొక్కండు మితిమీతిన( బగ నొక్క_(డు పోరం జేర వాంఛించిరి యీ 

దుగ కార్యము లొకత థి సేయంగనెంచి నృసింహరూప మందితి శార్తీ 1 

మ. కదనార్ధమ్ము కరమ్ము. నె త్రికొని చక్కన్. వచ్చు. విధ్వంస క్క 

_న్మద మాతంగ బలాన్వితుం డొకండు యుష్మత్చాద: పంకేరుహా 

_భ్యుదిత స్వాదు మరంద మంజురస పీయూషమ్ములం (గోలు షు 

ట్సద మొక్క-ండని. చంప బెంస- నిటు - _స్తంభమ్మందు. జన్మించితే. 

చ గురుతతికిన్ బరాత్సరునకుకా దలవంచి నమన్యరించుచో 

సరియగు దారి గానంబడు శౌరి వదమ్ములు  జిక్కు- నెందు నీ. 

868 

869 

8/0. 

871 
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[త 

నరున కటంచునున్ దనుజనందను వృ త్తముచాటు నేత9ముల్ 

శిరమున కెక్కినంబడి నశించు ననుకా ఖలదై త్యవృ త్రముల్. 378 

. నరునకు నరరూపమ్ము నసురపళువున కెందు నే నసుర పకరూస 
మ్మిరవుగ( గనంబడినట్టి ముకురరూపమ్మయ్యె నీదు గురురూపమ్ముల్. 874 

. అనుటయు భార్గవి నరహరి యుగరూపము నుపశమింప(జేయ నిబ్లని స్తుతించె, 875 

. ఊర్ణ్వకాయమ్ము హరి రూపమొందియుండ(దగ నధఃకాయమది నరత్వమువహించె 

నాఖ్యయం దీకిమమ్ము నృహరియటంచు నేల తలకింందులయ్యె (శ్రీలోల : చెప్పుము. 878 

॥ రక్షణ మొనర్చు పేరుపై రాబజిలు(గచె శిక్షణ మొనర్చు "పేర్ క్రి)ిందు( జెల(గుగాదె 

యనుచు నరసింహ నామమ్ము లన్వయసడ నలరినా(డ వీ పేర రమాధినాథ | 877 

= కొపున రక్షణము గొప్పదగునను నంత. (బ్రహ్లాదు దయంగాంచి రక్కసు నుక్క_డ 

గించి నృహరి యుగ9రూపము విడిచి యంత ర్ధానమ్ము నొందెను. 378 
౪ 

ఆశ్వాసాంతము 

. శ్రీరమణీ వదనాంబుజ, చారుతరాపాంగహోన సౌందర్య మధు 
స్వారస్యపాన బుద విస్పారితసారంగ ! భూమిజాతానాంగా ! 979 

. సుందరమూర్తి ! లోకనుత నూనృత ధర్మపథానువ ర్తి! మ 
ధ్యందిన భాస్క-_రోజ్యల మహద్యుతి సన్నిభసుపఏతాప న్ట 

(తుందను దివ్యకీ ర్తి: జనతో షకపాలన సత్కి9యా జగ 
ద్వందితి చక్రవర్తి | రిపువర్ల మనస్సమవలరర్హి ! రాఘవా ! 880 

అలసగతి వృత్తము 

మదగజసమాన సుకుమార పదయానా | 

మదన శరవీక్షణ రమా పిణయపానా | 

వదన జితదర్పక సువర్ద పరిధానా | 

తదన తలఫీమ : ఘన కల్పతరుదానా | 381 

గద్యము 

ఉప (శ్రీ మదృరద్వాజగోత్ర పవి(త్రాప స్తంబసూత౦9, పిథిత సూరిజనమి త్ర, బక్క య్యశా స్రీపు(త్ర 

వాగేశ్వరీ సమాసాదిత, వై దేహీవర నివేదిత సరసకవితావిలాస, సహజ 
పాండిత్యభాస, వరకవి విధేయ, “వరదార్య నామధేయ పిణీతం 

బైన పోతన చరితమను మహాపిబంధమ్మునందు . 

ఎకాదశా శ్వాసము. 



భ_క్తిగాథా నివేదనము - ఉత్తర భాగము 
“ ధలు నంస్తావనారాయ నంఖవామి యగోయగే””. 

@ డం . 

| ది ) రామ దేవ ! సురముని 

సీరాజిత పూత పాద నీరజ సేవా 

_ ఘోరాజి విజితరాక్షస 
వీర దళగ్రీవ : సతత వితరణ భావా : క్షే 

గి. వర గజేంద్ర 'మోక్షణ' కృష్ణచరితములివి యొంటిమిట్ర రామున కోరుగంటి సుకవి: 

విమలమతి నాశుగతి జెపె ఎ వీనినిం జవిగొనవె. శ్రీ రామ! విధి శివ వినుతనాను,: | 2 

వ, అంత పోతనార్యుండు మరుసటి దినంబున నినకులమణిం గని ప్రభూ : మకరి నోటం 

_ జొరి మరణ వేదనము నొందు మదేభపు టార్తధ్వని విని యాదుకొని రక్షించినతెణంగు 
నస్మత్క్బృతిని కృపామతిని రక్షింపవే .దయానముదా | రామభద్రా! 1 యని తత్కధా 
విధానం బాకుగతి నిట్లభివర్లి ంపం ౨ దొడంగా, | . శ్రి 

“క, జనవినుత ! సుధారాశికా మనియెం దిరికాటాఖ్య నొండు. మహిధరమందుకా. = 

దనరు _దుసరణ్యంక్రాలు వన హరి కరి రి ఇర్గగ్షన్లయ. శఅగమృగ వితతుల్.. ఢీ. 

a 

. / న | గ | వ en " / : ; 

మ త్రోవారణంపు మొ తమ్ము లొకపొందు ముక 
/ | న | i 

24 
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మ. కరి సంఘంబులు బృంహితధ్వను లెసంగకా రాకడల్ గాంచుచో( 

దరువల్లీ గణముల్ వడంకె నదరెకా ధా(తీసతికా గుండియల్ 

హరిదాస్యంబులు బొబ్బరిల్లె నలనల్లాడెకా సరస్సీమ లీ 

వరుసన్ దాము జడంబులే బెగడ నేపాటొందెనో చేతనల్. 6 

మ. మదమాతంగ మొకండు కోటి కరిణీ మధ్యంగతుండై తమి కా 

వెదయైయున్న కరేణు సంతతుల వెన్వెంటన్ దగుల్కొంచు ను 
న్మద వృ త్తిన్ రమియించి నై జమహి భృన్మార్గమ్ము దప్పెన్ బిపొ 

దపింసన్ వదనమ్ము దూరగత కాసారంబు జేరం జనెకా. 7 

ఉ. శీతల వాతపోతములు చిందులు దోగిక్కు. సథమ్ములకా సితా 

బాత నవేత్సల ప్రనవ సౌరభముల్ విహరించు బాట భూ 

జాత ఘనాత పత ముల ఛాయలకే వెరపొంది (గీష్మతీ 

. (ఛాతపముల్ తొలంగి చను నధ్వములకా బయనింస నొక్కెైడన్. 8 

RE 

క, చారుధవ శేందు కాంతశిలా రచిత వితర్దికా విలాస స్టలిలో 

నీరజ సుమదళ శయ్యాగారమొ యన. దనరు నొక్క కాసారంబున్. 9 

. మత్స్య కర్కాటక మకర సమూహముల్ జలమాను మేష వృషహారి వితతి, 

యంబు కుంభముల నొప్పారు కన్యారాశి దరుల క్రీండించు కిన్నర మిధునము 

ఖల నిషాదగణంబు జల విహంగముల వేటాడు నధిజ్య శరాసనములు 

నికటస్ట భూరుహా నివహ శాళాము క్త క్త ఫలతతిన్ దూ(చెడి యలలతులలు 

తే, పద్మినీ కాంత లేయాకు పరిటమాటు కుసుమకుచ మధు _సన్యమ్ము (గోలి వా9లు 

నణలు వెలయ పుల్లాంభోరుహ (పతతుల దారకిత నభస్థ లియె కాసారమన (గ. 10 

em 

వ, తత్సవిధ ప్రదేశంబుల గల సర్వంసహో కష్ట ష సపహానశీలతకు నుపాయంబులన్ గట్టం 

బెట్టు పసరికపట్టుకోకలై యెల్లెడల నల్లుకొని యార్గంబులున్ మార్లవంబులు కా నేత్ర 
సర్వంబులు నగు పచ్చపచ్చని సచ్చికబయఖుల యందమ్ములును, 

తమ్ముల విభవమ్ములకు జీవనమ్మేని ధారవోయు నిష్కల్యషాంత రంగమ్మునం 

గల సత్సహో దరత్వమును' నికటస్థతరు నివహమ్ములకును నుపరిస్థిత రవి శశి నయన 
మ్ములకును దర్పణ మ్మిడినట్లు దర్శిత మొనరించి నమ్మదిపడి కడుపునిండినగతి నుండి 

మండు పెండల ఢాకలకు వెండి రేకుల తళతళలీనుచు సాంధ్యరాగంబుల తా(మ్రపర్లంబుల 

డంబు మీటి చీ(కటికా బజచిన వెలినీలి కోకలై కలవారి యింటిగతి( గళగళలాడుచు 

జలసమృద్ధికా దులదూ(గు కెలంకులం గల కొల(కులును, 

కులసతులం బలె. గొలని నెలంతల గిలిగింత వెట్టి నలిలావగాహా మొనర్చి 

చలువలై మెలమెల్ల వచ్చు శాంతానిలవ _ర్రనంబులకు బలే; యని తలలూ(పి ఫల 

పుష్పంబుల జలజల రాల్చి విలువ సేయు ఫలభూజంబులును, 
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జంబూ తరువారంబుల ఫలభారంబుల నిండు చూలాండ9ిగు కొమ్మల వలె 

నున్న కొ మ్మల నుండి తోయంబులం బడు ఫలనిపాత నిస్వనంబులు పాదప స్థిత శకుంత 

సంతాన గానతానమ్ములకు ( దాళమ్ములు వేయ, | 

అమ్ములనేయు చందమ్మున జలాంతరాళమ్ముల నుండి మిలమిలలాడుచు 

నరుదెంచి యా ఫలంబుల నాస్వాదింప గుంపుగొను సౌదామినుల చందంబున బాతర 

లాడు నంభశ్చర డింభకంబుల యీ (తలును, 

ఈతల వెలుంగు నీ(తచెట్టు కీతలహిదంబులోనికి ( గో .తకొడవండంవలె 

మొగగుట నిగగు చువ్వల కుచ్చెల  యంచుల బాంకులంబోని వాని శాఖల జోలెలవోలె 

వేలు గిజిగాండ9 గూండ్త ప్రతివింబమ్ముల చెలువంబులును, 

చెలువుని యెడంద నిశ్చలంబై నను నవిశ్వాసంబున నడుగడుగునకు ననుమాన 

పడుచు నరగడియయు విడువలేని యాత్మపత్నీ విధంబున జోడుగల కొంమ్మావి 

కో డెకాం(డ్ర నాత్మీయారుణతరుణ బాహువ ల్లీ బంధమ్ముల బంధించి విడువని మల్లి కాది 

వల్లి కామళత ల్లి కలును, 

తల్లి గల నెలవు లెజుంగక కులాయమ్ముల నుండి వెలిం బరతెంచి యెబింగొని 

యేప్రక్కు నుండి యరుదెంచునో యని తలలెత్తి నలుదెనలు నిక్కినిక్కి కాంచుచు 

నీ(కలురాని తెక్క_ల నెగురవై చుచు లోవెలికి నడయాడుచు వెక్కి వెక్కి యేడ్చు 

పసిబిడ్డల చందమ్మున గుండె వగిలి యుజఅక నజచు ముక్కుపచ్చలాజని పిట్టపి ల్లలును, 

పిల్లలను తొమ్మునకు విగియంగట్టుకొని యిల్లిల్లు దిరిగి జోలె నింపుకొను కిరా 

తాంగనల తెజంగున ( జిట్టికూనలు సట్టువిడిపోనీక గట్టిగా నలముకొని పొట్లపై నతికి 

కొన; జెట్టుకొమ్మలపై నిట్లట్లు గంతు లిడి కాయకసరుల తిండిన్ బుక్కిళులు నిండ కా 

దీరస్టిత భూరుహంబులపై విచ్చలవిడి విహరించు శాఖామృగ సంచయంబులును గల్లి 

వింత సంతసముల( గొల్పు ననల్బ్సమె వెలుంగు నా సరోవరంబున, 11 

క. మదగజములు సలిలమ్ముల ముద మార(గ దద్రావి గండముల. జల్లుకొనున్ 

జదలున( జిమ్మును భూవారిదములు ప్రితివృష్ట్షి దివి( గురియునేమొ యనన్, 12 

క. తిరుగాడు నగమొ నాగమొ, దరణికి దిగివచ్చువారిదమొ వారణ మో, 
కరమో మృదువై వంగు శిఖరమో, గండజమదంబొ ఘన సీరంబో. BB 

వ. అన నమ్మదగజేందంబు గాటంప్పం దమకంబున నన్నీటన్ దోంగియాడ. జని కని. 14 

క, పిలుచున్ దన పిియకాంతల నిలుచున్ నీ రడుగుముట్టి నెజీ మంధనమై 

కలయకా బురదగ నీటి. బెకలుచున్ విసకాండములను గడు మోదమునకా. 1 

ఆ. కరి కరేణుగణము లిరులట్లు తను జుట్ట గేలినల్పె. నా విశాలసరసి 

జలములందు6 దేలి జగవాగ్విరుద్ధత బర్వతమ్ము . లీంచు పగిదిందోంయె. 16 
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ల, 

em 

oe 

కొండచిలువ(టోలు గొప్ప కొండమ్ముతో ( గుండపో(త నభము గురియునట్లు 

చెవులు కంకణముల( జేటలం జెరుగంగన్ సీరుబీల్చి నభము నిండ(జిమ్మె, Nn 

స్రాణుజటా విముక్త యగు జాహ్నవి నా నిభతుండ నీరముల్ 

బాణములై నభ మ్యెగసె(బాజెడి పక్షులు నేల(గూలె ని 

దాణములై న జంతు విసరమ్ములు చిందరవందరై వెస౯ా 

(శేణులు గట్టిపాటె "మొర సెక౯ా జడినానలు రుద్రవీణలై . 18 

వినంబడె ఘీంకృతి గర్హగమని యె౯ా వారిదము భంగి మాతంగము, దా 

నిని బరువిడు చంచలలై కన(బడ6 గరికలభదంత కాంతిచ్చటలు కా. 19 

మందర భూధరమ్ము దధి మర్దనమున్ బొనరించుపట్ల ము 

న్ముందు విసమ్ము బుట్టినటు 'మోహవళు౦ డిభరాజు ని 

స్తులానంద సముది సన్నిభమనం౦ందగు నా సరసికా జరింప(గా 20 

నం దుదయించె భూరిభయదాకృతి నక౦ము ఖీతశక9మై. 

. దానిదానీదా నిదానమ్ముగా ( గాంచి మా9నా మీనొకాని మేనిందేల్చు 

మకరమంచు నెంచక కరమ్ముసారించె నోరు దెజుచి నీట(దూతె నదియొ. 21 

. చురకత్తుల(బోల్ దంష్టిలు వరక 9కచము 6 గేరు పల్లు వరుసల మధ్య జా 

గట కొకుతాయియెన మకరి నాలుక నారకపు ముఖద్వారమనన్, 22 

॥ ఆన్య వివరమందు నగ్గికుంపటి లోని మంటలట్లు మెజయు మకరి నాల్క 

దారు సన్నిభంబు దంతావళపదంబు నంటుకొనియె మేన మంటలెక్క. . 

. గిరిగిరి డీకొనినటు జలధరముకా జలధరము గర్జం దలపడినట్టుల్ 

కరికిన్ మరియు మకరికి నొకరితో నొర్కొరికి “బోరు ఘటియించె నిటుల్. 24 

. నకిమ్ము వక9మె నె జ వాలాగిమ్మునె త్తి చుటలుజుటి నిలిచి పోరు 
శం య! ద రు రు 

రయుషము తా నొఠకమాయు విషవహ్నికీలయైై చరచర పారాడి సాముసేయు. 

మకరమ్ము కుండలమహితాకృతిని దాల్చి కాలిని గజచి యుగముగ (వేలు, 

గుంధీర మొకసారి కుంభీనసాకృతిన్ గాళ్ళ బంధమువై చి కట్టివై చు . 

మొసలి ముసల సన్ని భవాలమున గవీందు) గండ తుండమ్ములన్ 'మోదుచుండు నుటక 

కంటక మ్మేన్లు కాలిలో. గంటకమయి నసై(చంగారాని బాధల నేచసాగు. 25 

. నాగమ్ము నగమయి నె జపాదాహతి కా మకరికాయం బెక్కి మడియందొంిక్కు 

ద్విరదమ్ము తా నజగరము( బోలొండమ్మునం జుట్టి మొనలిని నలిపి పెట్టు 

వారణ మ్ముకశేప మారణాస్త్రంబులొ కోరల నరము జ జీరివైచు 
బం మల టప బోటు “ది. =. బలో న Ya చ 
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తే. సామజకరమ్ము కొలపాళశమ్ము కరణి మొసలి నురివైచి కుత్తుక పిసికిపెట్లు 
నిభము [బ్రహ్మాండభాండ సన్నిభతనడరి కుమ్ము గారిహామ్ముమె చివృకుదురు వెడల. 26 

క్ర చెరలాడు (తాచు లటులుకా గరికరము మకరియురమ్ము కలియంబడుచు కా 

_ బురిపేనిన యట్టులు సంగర మొనరిచె వరుణపాశ కల్పాకృతులకా. 27 

ఆ. కాలమేఘనిభు(డు గజరాజు గర్జించి పాదఘట్టనముల వసుధ యదు9వ 

వడిగ ( దొండమె త్తి వనరాజి నుద్ధతి దెబ్బజజచు దిశలు బొబ్బరిల్ల. 28 

క్ర, వడులై సుడులై తడలై గొడుగులగతి( బడగలెగయ ( గొలని జలాలన్ 

0 గుడగుడ బుడబుడ మను సడి బుడగలెగయుచుండె దొడ్డ భూ కంపమనన్'. 29 

క. తరగల యొరపిడి నురువులు పరువు లిడంగ రుధిరమిళిత పాధోరాశి కా 

వరదలు బురద లగుచు నా సరసియెడ(ద సాంతమెంతొ నంకోభించెకా. 80 

క, అటు దిిప్పుచు నిటు దింప్పుచు. బటుకర నిజ శక్తియు క్రి బౌరుషతతి ను 
ధృట భంగి ( బదములాగును గటగటపడు తనదు బలము గవ్వకు గామిన్. 81 

క, అలసట నొలయక నిద్దుర దెలియక రాత్రింబవళ్ళు. దీవి కు)ధలకా 

స్థలచర జలచరములు వడిసలిపెలా సమరము సహనం సంవత్సరముల్. లలి 

ఆ, బిట్ల బిండినట్లు బల మెల్ల నశియించి పీను( గట్టులయ్యె నేనుంగపడు . 

రక్త మెల్ల ( దా9వి రంజిల్లు మకరమ్ము నేకు(బోయి మదపు పేను (గయ్యె. 88 

ఆ. రాహుమొగము( జొచ్చు రాజట్లు గజరాజు మకరి నోట (జిక్కి. మసలవలసె 

సమయబలము ముందు స్వ బలమెంతయు( గల్లి యణ (గవలసివచ్చు నజునికై , 84 

ఆ. ఘోరవారిచరము కోరాడి పోరాడి హ స్పినిటు జికోస్మియన(గ( జేసి 
కొటుకరాని కొయ్య కరిసదంబగుటచే నమలుటుడిగి యొక్క. నిముసమా (గ 35 

ఆ, అజ్జతాంధకార మాకారమును దాల్చు కరణి కరి విభుండు [గాలుచుండ 

మమత సమతగాంచు మకరితో నొప్పారి భవ సముద్రమటులు బరగె గొలను 38 

ఆ. ఇంత వటకు విభుని నంత సమ్మున( బాలుగొను కరేణుగణము కొంత సే 
బాధ నభినయించి సయనించె( గరి గుండెసగుల నేడ్వజూచి బాధపడుచు 87 

తే. ఈ రథ ప్రయాణమ్మున నిరుగు పొరుగు తరులతాదు లా ప్పలగతి( దనదు వెంట. 
--వచ్చునటు దోంచుంగాని యెవ్వరును రారు రథిని వెన్నంటియుండు సారథియొకండ 86 

ఉ, అక్కరిమై బలమ్ము( జలమంతయు నంతమునొందె. (బాణముల్ 

జిక్కెను గాయ మెత్తువడె. జేవ నళించెను రె ర్యమేగె నల్. 



374 

దిక్కులు గాంచె “రక్షకులు లే రిల నా'కని యెంచె “నింక నా 

దికొ్క్కాక దేవుడే? యనుచు దివ్యమతిన్ దలపోసె నివ్విధికా. 

ఆ. “కనులుదెజచి యిట్లు గాంచెడి స్వవ్నమ్ము కనులుమూయ ముగియు గడియలోను 

_దొల్లియుంటి నచల నెల్లివోదు నెటకు గలను గాంచు వేళం దెలియనగునె ? 

: మూలం బెవ్య(డు విశ్వభూత గణము కా బుట్టింప( జోషింప(ను 

._న్మూలింపకా సకలాంతరాత్ము(డయి యే ముఖ్యుండు మిన్న ట్లు ది 

క్యాలాబాధితు(డై వెలుంగు భువనాకొరై క వృకొకృతిన్ 

మూలంబె కనరా దెవండు శ్రరణంబున్ వేడు( డా యీశ్యరు ౯, 

en 

_ నిఘ సాద్యల్బ్పఫలాఢ్యమొ భవమ హానీపాగం మందుండి దే 

. వాడిపోయిన సస్యవనరుహ సంతతిన్ గాంచి పయోద మై కర(గు నెవడు, 

ఘణశాణముల( దటి త్కరవాలముల నూరి దుర్చిక్షతామారి దునుము నెవడు, 

వినువీధిలో నింద ధనువునెక్కిడి కుధాద్యసుర సంహతిని వే(టాడు నెవండు, 

అర్కేందు నయన దివ్యాలోకనచ్చవి౯ ఘనత మోయవనికక౯ా గాల్చు నెవ(డు 

సాంధ్యరాగమ్ము నెజిపి యీ సకల భూతపుంజముకా నెమ్మదిగ నిద్రబుచ్చు నెవండు. 

మలయపవన శీతల హస్తముల స్పృశించి (ప్రాణికోటిని మేల్కొాల్చు (పభు వెవండు. 

. ఈ రేడు జగములన్ గల సారంబె , శృతు లెజుంగ(జాలని మహిమా 

పారంబై, పూసలలో దారంబయి యాత్మలంటి పొల్పెడి దేవా ! 

. నిశలు( బవళ్ళు సంసరణ నీరధిలోన షడూర్మిమాలికా 

వశత నడంగి రాగరస వారి జెలంగెడి దారప్పుత్ర న 
(కశత మహాగళగసిత రమ్య వి వేకులరై న మాదృకుల్ 

సళువులు నీదు దర్శన సుభాగ్యము నొంద(గ నర్లులే (ప్రభూ 1 

. అఘ మూలంబయి కర్మకాండమయి కామాకారశా ఖా శిఫా ళ్ 

లఘు రూసంబయి బాగింతి పర్షసుమనో లంకా రమె వెష షయీ 

వ! ఘనాపజ్జలధి ౯ మునింగిళి( గ్భపా పారీణ : రక్షింపవే... 

. నిరుపమ నిర్వికార ధరణీ గురుభారనివార యోగి హృ 
త్సరసిజ మితి : భక్త భవసంగత బంధలతాలవిత9 1 మే 
శరణ మిహోన్యథా నహిసుసత్యర మేహిపరేశ పాహి సం 
హర మకరాకృతిం తిభువనాలయ పాలయ మాం జగత్పతే | 

. త్రాణ నళించె నా వశముదపె ప్పెను దేహము, తావుదప్పెనా 

పా9ిణము, లాత్మధై ర్య మెడ(బాసెను, గన్నుల మూర్భగ9మ్మె నీ ee 

పోతన చరితము 

89 

40 

శీ! 

42 

48 

44 

“45 

46 
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పా9ణికి నీ వినా మరి యపాయము సాయములేదు రావె గీ 
ర్వాణపతీ ! క్షమించినను రక్షణ సేయ(గదే కృపామతీ : 47 

చ. పరమ కృపాధనా ! పణత భర్త జనావన ! నీవు దక్క. యే 

శరణములేదు నా” కనుచు సామజమా రిని దోండమె త్రి యం 

బరమునుగాంచి దీనగతి మార్గముగానక “రావె యీశ్యరా : 

వరద :” యటంచు నేడ్చెనట వర్తిలు కొండలగుండె నీరుగాన్, 48 

ఆ. ఆర్చి యార్చి యార్చి యటుగాంచు నిటుగాంచు నాశతో నిరాశ నధినయించు( 

గొండగుహాలు వనులు కోనలా నిర్మదగతికి నేడ్చు నుజఖక పితిరవముల. 49 

వ అంత సామజం బాత్యలో హరి రాకను సందేహించుచు నిట్లు దలంపన్ దొడంగ, 560 

క, “హరి. రాక కల్ల, యి(క యీ కరి జీవిత మిల్ల, యా మకరి యా (కటిక 

యెర యనిన కొల్ల, ధర నెవ్వరికిజా గావలె ననాద బాధ లవెల్ల ౯. bl 

క్, పిలిచిన బలుకరు, కాంచకా వలనుపడదు, చన(గరాదు వద్దకు లకీ 

లలనా దీకు లభాగ్యుల. దిలకించెదరొకొ్క- ! వారి తీరది వేత. 52 

క, కల(డ(ట చరాచరంబులం గలండ(ట దశదిశల భక్త కల్పదు9మ మై 

కల(డు కల(డనెడు మాటలు కలలో లేకున్న విలువగలవో తెలియకా, ర్ి. 

ఆ. నిశియ( బవలు తోడునీడవై నీవు నా దండ నుంట లచ్యుతా ! యెజుంగ 
జ్ఞానభాను ముఖము గనరాని యజ్ఞాన నిశి వసించి యెట్లు నీడ గనుదు. ర్ట్4 

ఆ, కనుల మూసి స్వప్నమును గాంచు బాలుండు మాత తనదు పక్క మనుట( గన(డు, 

కలవరించి భీతి. దెలివొంద నోదార్చు తల్లి యునికి యపుడు తెల్లమగును, 55 

క, కలవు కల వీవు జగవను కలలో నున్నంత సేపు కనబడ వేమో ! 

కలం గనంబడు జనకుని వలె గలయ(గ రమ్మనుచు మిన్ను గని యిటు లెంచుకా. 58 

కే. అంబరపు( దెర మలజు6గున నలరునట్టి నూత9ధారివై లోనుండి జూతుమమ్ము ; 

ఇవల నటియించు పాతల కీవు మాకు నెపుడు గనరాపు జగముల నేలు బేడ! గ్7 

శే. నీవు గలవని వాయువుల్ నిఖిల దిశల గుసగుసలు వెట్టుచున్నట్లు గోచరించు. 

దరువులెల్లను నిజమంచు( దలల నూ6పువిధము దోంచుచునుండెనో విశ్వవిభు(డ | 58 

తే. అఖిల భూత జీవనదాతవై న యట్టి భను(డ వీ వనియో తి9ిజగన్ని వాన : 
అంబుచయములు. స్వీయ ఏ కుద్దాంతరంగ దర్పణమ్మిడి చూపువిధమ్ము దోయ.” 59 

వ. అనుచు( దలంచి తత్సరోవర విరాజితంబె , | 0 

క. మలయజ పవన సుఖస్పర్శల నుయ్యెల లూ.గి మితు9 చక్కి_లిగింతన్ 

గిలకిల నగి యలికులపతి( గలసి రత మొనర్భు తరుణ కమలము నొండున్ , fl 



376 పోతన చరితము: 

కం కని హస్తాగరిమ్మున( బూవును గొని పె 3 త్తి యేడ్చె నుద్వాంతము జీ. 

ననగతి( బాసిన సుమనన్సున _స్వమనళ్చిత పటము, జూపి యిటాడున్, 62 

ఉ. “తమ్మి జలాల నుండ నమృతమ్మని కమ్మని తేనె సోన భృం. 

గమ్ములు (దావి యేగ( దమకమ్మున గంధవహుండు తావిమొ 

త్తమ్మును దొంగిలించె స్వపదచ్యుతిగాంచిన వెన్క. నేంటి నే 

స్తమ్మిటు తొంగిచూడ వెకసారియు స్వార్గనర పిపంచత ల్, : 63 

క. ఆపద! గడవ(గ నీ విరి నీ పదపూజల నొనర్చ నిలిచిన ది(క నీ. 

_వీ పూపు తావి సని రుచి లోపింపక మున్నె రమ్ము లోకొధారా!: ౨౨|| 

ఉ. ఎచ్చటి నుంటివో సరసిజేక్షణ ! నిన్నిటు పిల్చి పిల్చి నే. 

జచ్చితి నోటిము త్తెములు జొజునొ పల్కిన6 గొంప గాలుచో( 

జిచ్చు నడంప( గూపమును జేడ్పడి త9వ్వుట నిన్ను బిల్వ”నం 

చచ్చపు టార్హితో నుబిక యంబరముం బరికించు నాసమై. 65 

ఆ. “నీవ రాకయున్న నిఖిల జగమ్ము లీశ్యరు (డె వే(డ(టంచు( బరిహాసించు 

నట్టి దుషవాక్కు. లాలించుటకు మున్నె యరుగుదెమ్ము భక్తవరద :” యనుచు. 686 

. క. “వచ్చిన( (బ్రాణము దక్కును జచ్చిన మై బిక్కు. తడవుసల్సిన నిక నీ 

యిచ్చి” యని వాల దివి వినవచ్చెన్ గరి మొరలు సురలు పదటున బెదరకా. (7 

క. శివు( డాలకించె సరసీజభవు(డుకా విన విశ్వమయత.( బర(గమి తా మిం 

దెవ రాదుకొనకయుండిరి భువనమయుండై న విష్ణువును వినె నంతన్. 68 

మ. “అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో నా మూల సౌధంబు దా 
పల మందార వనాంత రామృత సరః పాం తేందు కాంతోపలో 

త్పల పర్యంక రమావినోదియగు నాపన్న పీసన్నుండు వి 

హ్యల నాగేంద౦ము పాహి ! పాహి |! యన(గు య్యాలించి సంరంభియె.” 69 

మ. “సిరికిన్ జెప్ప(డు శంఖ చకరియుగముకా జేదోయి సంధింప(డే 

సరివారంబును జీర డభ౦ఏగపతికా బన్నింస( డా కర్ణి కాం 

తర ధమ్మిల్లము చక్కనొత్తండు వివాద ప్రోత్తిత శ్రీకుచో 

సరిచేలాంచల మైన వీడ (డు గజ ప్రాణావనో త్సాహి యై.” | 0 

క, పోదు రెట కనుచు( బల్కెడి శ్రీదయితను బరిజనమును సేనన్ గీనన్ 
_వాదమును వినోదమ్మును బో(దోలి తటాన లేచిపోవ. దొడంగన్... " 71 

చ. హరి వెనువెంట భార్గవి రమాంగన వెంబడి రాణివాస మా. 

 సరిజనమంటి శార్జ్యుడు సుపర్లుని వెంబడి శంఖ చకంముల్ . 



ద్వాద శా శ్వాసము ' 377 

రతా 

pn 

వరుసగ దండనాథు(డును వారును వీరన నేల నింతకొ 

సరమపదంబె తా( గదలివచ్చెను జెచ్చెర నంతకంతయున్. 72 

అంత రమాదేవి శ్రీహరి త్వరిత గతి నరసి యంతరంగంబున నిట్లని చింతించు. 78 

* ప్రల్లదు లెవరేని బాసవాల్ నెల(తలన్ పీడించి సిలుగులు బెట్టిరేమొ 
ముని ముిచ్చు లెవరేని 'పెనుమిన్కు మొ త్రమ్ము (ముచ్చిలి మున్నీట మొ త్తిరేమొ 
యెబచి దిండ్రెవరేని తెబగంటిరాచవీ డొత్తుకొనంగ దండె త్తిరేమొ 

బెట్టిదు లెవరేని చుట్టు కెదువు జోదు గల(డేడ యని భక్కు ( గల(చిదేమొ 

. యేమి మూండె నెవ్వరికి నిశైచటి వజకు నెందుకొటకు( దా వేంచేయు నెజు(గలేను 
నే నటంచును సిరిదొరసాని తాను నుజుకు హరి వెంట మొగిలంటు మెజపు కరణి. 74 

* అంత నత్యంత దూరసంబె యుంట నస్సష దృషంబగు హర్యాగమన దృుశ్యంబు కా 
DD కి రు బు 

నాకలోకవాసులగు సురగరుడ కిన్నరకింపురుషాదిగణంబు లతి కుతూహలమనస్కు_లై 

యవలోకించి పరిపరివిధంబుల నిట్లు భా వింపం దొడంగను. 75 

. అది వారిదం బొకో హరిశరీరం బొకో యనుచు నభస్పీమ నరయువారు, 
అర్కబింబమొ్మొకో యది రథాంగ మొ్మొకో యని యంతరిక్షమ్ము గనెడివారు, 

అమలేందుదీపమో యది శంఖరూసమో యనుచు రోదసిని గన్గొనెడివారు, 

_తారకాకాొంతియో తా వె జయంతియో తోంచరంటంచు మిన్ జూచువారు 

॥ సూర్యచందు9ల నొకమాటు చూడ(గలమె ? మేఘ తారక లొకమాబు మెజయ.[గలవె ? 

కాదు సాయుధమాధవాగమన మిదియొ యనుచు సురలోక మెల్ల వాకొనెడివారు. 76 

. నిక్కుముగా నతండు మన నీరజనాభు(డె కాంచనయ్యె సీ 

పక్క రమాలలామ యటుషిక్క సుదర్శన మల్లదో దిశల్ 

సిక్కటిలంగ బొబ్బరిలు వీషణ శంఖమదో ఖగేళుండే 

దిక్కున కేగునో యిత(డు, దీనగతిన్ మొబివెట్టి రెవ్వరో | 77 

క; అనుచుకా మిన్ గనుచును నెమ్మనముల భక్ర్యతిశయమ్ము మల్లడి గొనంగా 
దనుజారి సంతతులు తద్వినతాత్మజ తురగు నెటీ(గి వినుతించి రిటుల్, 78 

ఉత కిక 

ఆహా! యహో। యహో యద్భుతము దృశ్యమ్ము .. 

లూహల కతీతమను నుర్వీగత జనమ్ము 

నభము పగిలినదేమొ ప9ిభలు గంక్కి. రహించె 

నిభదంత కాంతిరురు లేకమై ప్రవహించె 

ఛక్కుమని మెజసె నలుదిక్కుల మొగమ్ములున్ , 
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ఒక్కటై కర(గెనో యుడు సమూహమ్ములున్ 

కోటిసూర్యులు నొక్క_చోటనే పొడిచిరో 

సీటగు తటిల్లతలు నృత్యముల నడచెనో 

హరి సీలమణిహార నిరుపమ మరీచులో 

యరునీలకంధి నట దుత్తుంగ వీచులో 

హాటక విమానముల నమర నంతతులు తిగ 

కోటి యొకచోట గుమిగూడికొని యాడె వగ, 

సరసాప్పరసలు మైమజిచి నాట్యమ్మాడ ( 

జొరి పయ్యెదలు జాజి బూలసిగ ముడివీడ 

సురనరోరగ యక్ష వరకింపురుష దై త్య 

గరుడ గంధర్వ తుంబురు నారదాదిత్య 

వరులు విద్యాధరులు విరివాన6 గురిపించ ( 

బరిమళ మిళిత శీతపవనములు సనుదెంచ 

నతులగుచు 'నో న్నమో నారాయణాయ' యని 
స్తుతులొనర్చుచు మొక్కు. సురల( గన్గొన (డు విని 

ఘన మనో వేగ కృత గమనమున( బయనించి 

కనులందు( బా9ణముల్ గల కరటి( ధిలకించి 

: పరమ దయాళువై మకరి. బట్టి వధింప(గ బంపె వేగ శ్రీ 

హరి కర భీషణోరగ ఫణాగ9మణి (ప్రభలీను చక౦మున్ 

“వర సురవై రినాళ పరిపాలిత శక౦ిమునై క కోటి భా 

రగ 

సర కిరణచ్చటాచ్చవి ధగద్దగితాంబర చుంది వక9మున్, 

. జలజా పుం డరుదెంచునే మొ సుమనస్సంరక్షణార్గ మృనజా 

బిళయో(గానల ఫీకరాకృతుల చకస్వామి మిన్ వీడి త 

త్త కుంభీర కఠోర శీర్షమును వే ఖండించె నిండించె ది 

గ్యలయాంతంబుల( బాంచజన్య సృథుశంఖధ్యానముల్ శారియున్. 
జ 
a 

. కర విభా9జిత పాంచజన్య ఘన శంఖస్వాన గర్జాకృతిన్ 

వర శోభావిల సత్సుదర్శన తటి ద్వారా ప్రి నక్షీణ స 

త్కరుణా మేఘక శేబరుండగుచు నక9ధ్వంసియై చకిి స 
త్వర మార్వెన్ బద బాధనొందు కరి హృతాపానల జ్వాలలకా, 

. రరిని హరియె కరుణ( గాపాడుటల్ గని కరులు హరుల( గాంచి వెజపుమానె : 

చక మొకటి మకరి, సంహరించుట. గాంచి చకిపదములంె నకరాశి. 

హోతన చరితము 

79 

80 

8l 

82 
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క, నిడు కేల( బదము బుడుకుచు మడువు వెలిం జేర్చె కౌరి మాతంగవిభున్ 

గడుభ క్రి వెలయ( గరి హరి యడుగుం దామరల నొక్క యరవింద మిడె కా, 84 

వ. తొల్లి దేవతల శాపవళంబున మకర రూపంబుగొన్న హూహూనామ గంధర్వు(డు 
తన మొదటి రూపంబు బా్రపింప హరిని స్తుతించుచుండ, నగ స్య కాపవశంబున( 

గరియోనిం బుట్టిన యిం(దద్యుమ్న మహారాజగు నా ద్విరదంబు నజహారానురులకు 

నలభ్యంబగు హరిస్వరూపంబున్ దిలకించి పులకించి యిట్లని యధినుతింసం దొడంగె, 85 

కణిక 

వేదము లెటు(గవదే పారంబున్ వేధ యెజుంగం డేసారంబున్ 

ఘటఘటమున నిటు నటియించెడి పరు నటననూత్రధరు నవపీతాంబరు 

(తిభువన సుందరు వనమాలాధరు నభయస9దకరు నఘసముదయ హరు 

జలదదేహు నాజాను చతుష్క్లరు లులితాలకు సురలోచనతస్కరు 

శంఖచక ౦ ఘన శార్తగదాధరు( గంకణ వలయాంగద వర నూపురు 

హాటక రత్న కీరీట మకుటమణి కూట ఘటిత రవికోటి లసిత ఘృణి 
గటక రత్నరుచి పటల కనత్కరు. గటిసూత్ర (శ్రీకలిత కశేబరు ( 

_ జందన చర్చిత జలజయుతోదరు సుందర విదు9మళోఖి సుమాధరు 

నిందువదను సితకుందరదను కృత మందహాసను మృదుమధుర వచనుసిత 
నలిన నయను వగ నాగళయను (శ్రీచోల దపాంగవళ నంవీక్షణు శ 

ఖండ తిలక సంకలిత ఫాలు శుతికుండల మండిత గురుకపోలు నతి 

_ధీరోదారు గభీరు మహాబల సారాకారు విశాలోరస్స ల 
పారి ప్లవదసితి కౌస్తుభమణీ హారపూర మోహనగణ ధరణీ 

(శ్రీరాజిత సుశ్రీవత్సాంక మనోరంజకు సుమనో వినుతాగమ 

సారమార్గ సంచారునికా నిరాకొరు విశ్వసాకారునిన్ బురా 

కృతపుణ్య వళోన్నతి దర్శించితి గతి నీవే యని కరము నుతించితి 

సతతము నిను నా మతిని దలంచితి( బ9తికితి నురు భవభయము( దరించితి 

కరి వరదా యను బిరుద మొస(గి నిను సురసంఘంబులు స్తుతుల నొనర్చును 

పరమపురుష యన హరి మరుగొందెను కరి కరేణు సంఘమ్ముల జేందెను. 86 

క. గంధర్వు( డరిగె. దా నమృతాంధస్పీమలకు( దిరిదశు లాళ్చర్యమహో 

. సింధువుల మున్ల సురపుష్పంధయ వేణులు నివాళి. బట్టి నుతింపన్. 87 

క. నరు( డీ కథ( జదివిన విన వరదు(డు వానిం జలాల వారాహంబై 

ధర వామను (డె యటవికా నరహరియై రక్ష సేయు నరక హరుండై ." 88 

క. అని వినంజెప్పుచు( గవి యూ “యనఫఘా ! యిది యౌర్త భక్తి యాత్మార్శణ మున్ 

_ బొనరించు గోసికావర ననితాజన భ క్తిమౌని వంద్య” మ్మనియె ౯. ఈ 
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ఆ. సుకవి(గాంచి “దాని నొక యింత వినిపించుగొ డనుచు “స్వామి | కొందణజ్జ జనులు 

చక్రిగాధ లరసి జారుండు చోరుండ( టండు9వారి కేమి యనుట” లనెడి. ఎ లి0 

ఆ. వారి(గాంచి సుకవిశౌరి సదవతార కావ్యకథలు భక్త సేవ్య సుధలు 

వినుఃడటంచు( గుతుకమున( గృష్టగుణగాన మహిమయెల్ల ( 'దెలుపు మధురఫజితి. 91 

క. "మధుకే టభారి సుమహిత మధురాకృతి( దాల్చి కంసు మధియించుట కై 

మధురాపురి నుదయించెను మధుమాస విలాసమ త్త మధుపము భంగిన్. 92 

క. బండె జనువొందె దేవకి ! యందానక డుందుభికి రహస్యముగా శ) 

బృందావని( గొనిపో(బడి నంద యశోదలకు( గూర్మినందును డయ్యెన్ 99 

మాపె వెన్నునిగని మహిరాక్షొసుల పేరుమాపెను దేవకీమాత తాను; 
పుట్టి యమున దా(ట(బోవు చకి9కి నదిపుట్టి లేకయె తోివ( బుట్టనిచ్చె; 

పాపయె మందకు( బయనించు శార్డికి ( బా(పజేండొక యాతపతంమయ్యె! 

ఆ నంద గృహమున హారి -సీరినంతనె యానంద జలనిధు లవని(బొరలె। 

కొమరు [ప్రాయంపు నెలంతల కోరులూర ( గొమరు(బెనుకూర్మి నొడి(జేర్చుకొనె యశోద 

ఆలమందల రిపువర్గ మడలిపోవ నాలమందల నుత్సాహ మతిశయించె. 94 

pm 

శ 

క, నందనుని గాంచి బిహ్మోనందాంబుధి సొంగిపొరల నందు డవళు(డై 

మంద(గల లేం/గటావుల. వందలు వేల్ దానమొస (గ వరవిపు9లకు కా. 95 

క్ ఎన్నాళ్ళటి సుకృత మొ మా కన్నులుగల ఫలము వీని(గాంచుపె యని వే 

యన్నుల మిన్నలు వెన్నుని. జెన్నుంగందొవల( బూజ సేసిరి భ కిన్. 98 

తే, పల్లె జనమెల్ల నందుని యిల్లునిండె( బురుడునున్ జాతకర్మయు జరిగెనంత 

బారసాల నొనర్చి కుమారునకును నామకరణమ్ము సేయు నన్నాహ మొదవె. 97 

. రాకిణ్ పింపిణీ రావి రేకయు(గుప్పె కోరకొప్పుల తలం దారలీన 
సరిగ ప'టైడగుండ్ర సరము పూస లపెర్లు పాలిండ్ల ( దూ(గుటుయ్యేల లూ(గ 

బిగువు నొడ్డాణముల్ బిళ్ళల మొలనూళ్ళ జవ్వాడు నడుముతో సరసమాడ 

_ మశ్హైలు పిల్లాండ్లు మరి ఏర మద్దియల్ లావణ్యగతులకు లయలు వేయ 

em 

తే, బిలు(గు టద్దాల కుట్టుపో (తలు వెలుంగు పూలయంచుల కుక్త్ర౦ంపు చోలములును 

_ నీలి నింబోళి కెంపువన్నియల నలరు సరిగపట్టుంచు కోకల సవదరించి. 98 

క, చిలుకలొ వలపుల మొలకలొ యలుకకా వలరాయ డేసి హరు నొంచిన పూ :. .-.. 

_ ములుకులొ స్వర్లోకామృత గుళికలొ యన గోపికలును గోపాలునకున్. 99 

క. తలయంటి నలు (గుదీయుచు. జలకమ్మాడించి తుడిచి కొరికి రక్షా . 

. శిలక మ్మిడి పొగ వేసియు( బుభిగోరిడి పృరిటికూసమును దొడ్డి రొగికా, 100 
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pn 

అలు గ్ర గ ణి 

పచ్చిబాలింత నందుని పట్టమహిషి బావిలో జేంద వేయంగా బయలుడే 

అర అలో అట | , పనుపు నలుంగుకో( బసగుల్కు నగుమోము బంగారు దివ్వె వెజంగజేయ( 

గాటుక ల్రిద్దిన కలికి వాల్గన్నులు స్మరశి లీ ముఖపాళి సాన (బట్ట 

సిందూరతిలక లాంఛిత మనోహరఫాల మరుణోదయ (పభల్ గురియుచుండ 

'మేలిముసుంగుతో మేలమాడెడి ముంగురులు నంబరసాబముల రచింప 
(ora 

. బాలచే(పుల దడి సెడి పె (టకొంగు వలు(ద నడికట్టు నిడి చేదవెచి నూత 
య 

సున్నపుంబూ(త కోభిలుచున్న కలశమందు సీరూనివచ్చు నా నందసకిని. 10 ta 

. అరసి వదినె వరుస యగువారు ముండేగి దడిని గటినటులు డారినిల్సి 
డి 

Cc చేరనీము మగని పేరుజెప్పని వినాలోని కనిరి నగుచు( జానకోడ. 10 

. తలుపుదరిం బిసూతజని దారినివేడెను వారు నవ్వి “లో 

పలి కరుదెంచనీయ(గ నెవారి కుటుంబము మీర”లన్న న 

వ్యొలయ విడెంపు కెంపులు మరొక్కెడ దాల్సిని నీలిసాంపులు కా 

గళకళలాడు దంత సితకాంతులతో ( బెనంగన్ నతాస్యయ, 104 
(sa 

. అన్నుంగని చెవిప్రత్తుల విన్నానో లేదొ మజల విను వదినే : మా 

యన్నయ్య పేరు జెస్సుమి నిన్నేగంగసీయ మనుచు నెల(తలు వలుకన్ 105 

. అవనత సిరాన సిగుతో నభిముఖముగ( జూడనోడి భిమించు వాల్యూప్పతోడ 
ra 

స్ 

మూసి నగు పిన్న నవ్వుతో మూ(గతనము వడలి పెదవి( గదల్నీ తా నెదియుపలికేి. 1686 

“సశ! సరె” యని రీవలిష్రీల్ “మజల నుడువు"మనిరి యవలి మానిను లిజ్ల 

 యిరుతెగలు వాదులాడుట నరిగాను బాలెంతలోని కడె యదననుచుకా. 107 

చాలకు(గాంచి నందు(డు నపారముదంబుధి నోలలాడగె ము 

త్యాల సరాల తొట్టియల. దార్చి యళశోదయు జోల(దాడె(ం ద 

త్సాలమునున్ మషీతిలక భాసురమై నెలమామ యందచం 

' దాలను లెక్క(గూడై లలి స్తన్యని మజ్జనమాడి చెక్కిపల్. 108 

శే, 

కలువ నీలపు వన్నెకలుముల జవరాలి వలపించు నీలి వెన్నెలలకొండ, 

మహితేంద౦నీల సన్మణీ మరీచీ సుధాబ్టిని మధింప జనించు వెన్నముద్ద, 

నెమిలి కన్నుల నీలినిగ్గులు వడెవై చికట్టు మేఘపువన్నె పట్టుకుచ్చు. 

ఉదనిధి సీరిరం గుడికించి యంబరమ్మద్దగా మెజయు సీలాంబుదమ్ము 

నిరతిశయ రూసలావణ్యనిధి సమస్త తత్వ కల్యాణగుణ మహోద
ధి యటంచు 

జలదవృత భాను సమభావ్యు సులభ సేవ్యు! గొడుకు(గని కృష్ణుడనుచు( జేరడె యళోద.109 నే 
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al 

లి 

. లీలా విభూతి యీ భూలోక మంచిత డోలాయితమ్మయి తేలియాడ 

నాశా చతుష్ణయాకాళ స్వరూపమ్ము పాళాకృతులం గట్టువడుచు వేల 

'శేషుండు ధిషణా విశేషుండు సుకుమార వేషుండు పాన్సుగా వెలుగుచుండ 

వేదముల్ పృజ్ఞావినోదముల్ పరతత్వవాదముల్ తగు జోలపాటగా(గ( 

. బవలు రవి నిశల్ శశి వేడ్క (బై న వేంలంగట్టు బంగారురంగారు పిట్ట లగుచు. 

గాలు కేల్లాకి యటునిటు( గదలీ ) యాడనాడు వటపతిప్పట శాయియైన బాలు, 

॥ దర్శించి హారి యని పదస్సర్శమ్ము నొనర్చి భ రక్రీభావ మెద( బరా 

మర్శ మ్మొనరిచి బో హ్య స్పర్శమ్మునుమజచి నందు పత్ని యి (పెంచున్. 

, “తన కాలి ది బొటనవేలు కాగొని శే కల ముఖాన6 జొనిపికొని నమలుకా ద 

జనితాంఘ్ర తీరముల నుదర నివాసత్సకల భూతరాజి తరింపన్, 
ళు థి 

. గోలీ లాటలనాడు నీ శిశువు భూగోళాది లోకాలతో 

బాలోద్యత్కర సాలభంబికలగున్ బి హ్మాంద) రుదాగమరుల్ 

కాలున్నోట నిడంగ లాల యలు (గె గంగాంబువుల్ బాటు గో 

పాలుం డెక్కుడి వాలు( డీత( డఖిల బిహ్మాండ పాలుం” డనుకా 

. అనెడి యా యశోద నచటి వేంకాంతలు గాంచి నగుచు నిటువచించి “రెట్లు 

కదల మెదలలేని కనలేని వినలేని పలుకలేని పాప బ)ిహ్మమగును ?” 

. అనిన నయ్యళోద వారి నారసి యీ రీతికా బలుకం దొడంగ. 

. “ధర సర్వత వెలుంగు తేజ మెచటన్ దా నేగు వాచామగో 

చరు( దదైెష్యతు(డె వారిగాంచి పలుకు కా స ర్వేంద్రియాతీత మై 

గుజుతింపం బడరాని తఈ_త్తమెవరికా గుర్తించు, లేదేని శ్రీ 

 వరుడౌ బాలకుండేమి చూడనడువజా భాషింపనుకా జాల(డే ?” 

ox 

em 

ఇటు భక్తి కా నుతియించెడి కుటిలాలక యెడ(ద మాయగుప్పి హరియు నె 

ప్పటి శిశురూసము( దాల్చె( గపటనాటక సూత9ధారి, సడతియు మమతన్. 

॥ తొట్టియ నిండాడెడి తన పట్టిన్ గొనియె త్తె యడ్డపాపగ నిడి లో( 

బట్టంగరాని సంత సముట్టిపడన్ జెక్కు-( చెక్కు 'నారయుచు. గూర్మికాం 

. తిన రా దొల్లననుచు విడువను రా దీ తియ్యమావి పండ్లెట్లని యా 

తినరాని పండులోపల మను తీపిని గు ర్రెలింగె మానిని పేర్మికా. 

. ఈ చిన్నినోటిలో నే తల్లి పరమాన్నముల నింపెనో యని ముద్దుగొనును, 
ఈః ముద్దు ముచ్చట నే కవీందుంండొ దివ్య కవితామృత ము చిల్కెగాయని విను, 

ఈ నవ్వుకడలి యే యిందుబాలుని పిసవించునో యనుచు నవ్వించి మురియు, 

ఈ కల్కి చూపుల నే కల్వ దాగురింతల నాడునో యని తవిలికాంచు 

పోతన చరితము 
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ద్వాదశాశ్వాసము 

తే. గిలిగిలింతల నవ్వించి గిలి బొజ బుజబుమన నూ(ది ముదుల బుగలది 
లం జ [వి యు "మ ఆ 
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తలను వక్షము నలమి కౌగిలిని జేర్చి మూర్కొనుచు( బరవశత( గన్మూయునొకట. 120 

క, పెరుగుట విజు(గుట నెజు(గని గురు గోతాభుండు వేణుగోపాలు(డు ద 

వ్వురహించు దృష్టి నసదై దరియుకొల (డి వృద్ధియగు విధమ్ముగ. బెరు (గజా. 

శా. చేరం బిల్చును జందమామ6 గలువల్ చితిఫంచు గెంగేల మే 

లారంగంబుల( దిఏప్పి యెల్లరి యెడందల్ ది9ప్సు నా వైపు నో 

రూరన్ జప్పటలోనె యస్పములు సేయున్ డోలయై యూ(గు న 

య్యారే బుద్దుల గంగిరెద్దనుచు నయ్యబ్దాకి ముద్దాడుచున్ 

చ, ముడిచిన వేణిలోని సుమముల్ మన నీయ డొకప్పు( దెల్లంగా 

నుడుప్పలనుండ నీ(డు వదనో ల్ల సితమ్మగు ( గుంకుమమ్మును 

నుడువని వేళ లేదనుచు తొందర జెందెడి తల్లి బిడ్డ (డే 

పడెనన( దాను దిట్టుకొని బాలుని లేప్ప నదెట్టి పిమమో, 

ON . అంత నొక్కునా(డు, 

క్రో పిన్నీ | మన గ్రీకృష్ణుం డన్నము దినునట్టు లెంతొ యాప్యాయముగా 

మన్ను దిను” ననుచు వెన్నుని యన్న వచించి న యశోద యాత్మజు( గనుచున్ . 

ఆ. “నేల నేల దినెదు ? నే లేనివేళ గోపాల | పాలు పెరుగు గాల” ననియె, 
“నేల నేల దినుదు నాలుకన్ గను”మని చిన్నినోరు దెజచె పెన్ను (డంత. 

ఉ. భూమియు నాకస మ్మఖిల భూతచయ మ్ముదధుల్ తరుల్ గిరుల్ 

సోము డహస్కరుం డజా (డు చుక్కలు దిక్కులు దిక్కరీంద్రముల్ 

గా౨మములుక౯ా ఘనాటవులు కాంతు(డు తానును గో గణమ్ములున్ 

భూమిని బాలునోట6 గని బాపురె ! యంచు. దలంచు సీ గతికా. 

ఊ. ఎక్కుడనుంటి నా కనుల నేమి కనుంగొనుచుంటి బాలకుం 

డెక్కడ విశ్వభూనలయ మీ వదనమ్మున లోస్టతుల్యమౌ 
టెక్కడ నిక్కమో కలయొ యేను యశోదనుగానొ చెప్పలే 
నక్కట | విష్తమాయయొ ముభఖాద్దమునన్ భువనంపు ఛాయయో ; 

మ, .తరమే కన్తాన విశ్వమందిర ముఖద్వారమ్ము నే తన్యుఖాం 

బురుహమ్ము కా భువనై క గర్భగృహ మై పొల్చారు గర్భమ్మునున్ 

జిలుతం డీతండె మామకాత్మజు(డె నే నే వీని గర్భమ్ములో 
గర మొప్పారుదు విశ్వభూతతతికిన్ గన్నయ్య కన్నయ్యయే. 

ఆ. ఈ యనంత గగన మెవ్వాని వ క్ర౦ంబుమహియె వాని నోటి మట్టిపె 

యతని. దనయుడంచు నపబారపడు నందసళికి ముందు నెట్టి గషయలవా. 

122 

126 

127 
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సర్ధి పోతన చర తము 

ఉ, కొటితి( దిటితిన్ దనుజకున్ గడు భీతిలెనంచు వీ(పునున్ 

దట్టుచు ఫాలభాగమున నా వద ధూళిని రక్షజొట్టుగా 
బెట్టితి నోట నెంగిలిని బెట్టితి నెన్ని యంటంచు. జెప్ప ని 

ప్పట్టుల నే నొనర్చు ఘన పాతకరాశికి నంతముండునే, శీ! 

(గ . నిరవద్య ! ! నిత్య వె వెభవ : నిరవధికానేక రూపనిలయ : నమ సే వ్. 

హరి విశ్వరూప : యన నాగరిత యెదకా మాయబెర సె( గని సుతు డన(6గన్. 132 

వ. అంత బృందావనంబున గోపాలబాలకులం గూడి డ్రీడా వినోదంబులు సల్పుచు బల 

రామకృష్ణులు, 133 

pn . తెలిదమ్మీ దుజియు నిందీవర మ్మొకచోట? బలువిచ్చి నవ్విన పగిది మెజసి, 

యాతపదీ ప్రియా శీతలచ్భాయయు వెనువెంట నుజుకాడు విధముదో (చి 
హీరమ సారముల్ చారుకోటీరాన( బొదిగించియుంచిన పోలి. దెల్సి, 

యరుణోదయస9భ లసిత పర్వతసం క్తి నలమికొ న్నట్టులు దల(పటేసి 

తే. మురిసి యీ(దాతు సమయాన, బరువులె త్తు వేళలన్ వృక్షసీమల వెలయు తటీని 

నడరి మల యుదకీిడ లాడునస్వ్పు డెందు రామకృషులు కనువిందొనరు 9. 134 
౧ భఖ క్ష న్్ ఆవి 

మ. తడవుం గానల నదిిసానువుల( గేదారమ్ములన్ వీడులకా 

గడుపుబ్బన్ బులు మేపి గోగణములన్ గాళిందికి క జేర్చి నీ 

రిడి మై నెల్లెడ మైలవో( గడిగి బిట్టీ(త కా బడం ద్రోలి వెం 

బడి వాలాంచల మంటి యీ(తవడు గోపాలుండు కీలారియై, 136 

. సరి దూర్మిపికరాహతికా వికలితో త్సాహమ్ములన్ ధేనువుల్ 
శిర మాడించి శు9తుల్ విదిల్చి పొరి నక్షిద్వంద్వముల్ మూయుచున్ 

వొప్పన్ బుసదీయుచున్ మొగములన్ బై కెత్తుచుకా బోయి య 
ద్దరి( క జని యెండ. గారు బులినస్థానమ్ము లన్ నిల్చుచు జా. 196 

th 

శా. బాలవా్రాతము( గూడి చల్లి దిని గోపాలుండు మధ్యం దినా 
ఖీలోష్మాతపత స్ప స గో నివహము కా బేర్చేరునం బిల్చి త. 

త్కాళిందీతట భూరిభూమిరుహ శీతచ్భాయల కా మందగా( 

దోలున్ మోరల నెత్తివచ్చు పసి నెందుకా గంగడో ల్లువ్వుచుకా. 187 

తే. క్ష క్మారుహ చ్చాయలందు దోమంధవృ త్తి తిం. గన్ను లర మోడ్చి పడుకొను కదుపు లరసి 
_వటమహీరుహశాభథభాధి వానియగుచు నంద తనయుండు వేణుగాన మ్మొనర్చె. 188 

క. మందానిలముల నాడెడి నందాత్మజు వేణుగాన నాదళుితికిన్ 

బృందావని తల యూ పెన్ నందులు నెమరా౧పె యమున నాట్యము చూసెకా, 189 
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తే. జాలం గర.గించు మురళీ స్వరంపు సొంపు గాన మాలీంప(జాలు వే వే9కాంతలెల్ల 

నుదధి సంగమ్ము నెద(గోరు నదుల. బోలి పరువిడుదు రే నిరోధమ్ము సరకుగొనక. 140 

శా, శ్ర) గోవింద పదారవింద యుగళ సేవామృతా స్వాదనా 

భోగాయత్త విమత్త చిత్తలయి తాముకా గోపికా రూపముల్ 

నా గేహమ్మిది నా సుతుండిత (డు నా నాథుండు నా బాంధవుల్ 

నా గోవ్రాతము నా శరీరమను నానాత్వమ్మునే యేమతెన్, 141 

శే. దివ్యసుందర యమునానదీతటమ్ము తరుణవల్లవీ స ప్రణయ న నందనవనమ్బు 
ff థ్ అధ అలా ల్ అ లో రా 
వల్ల ఎ వభికాప యావనసు మమ్ము వలచి వలపించు చిలిపి గోపాలు సొమ్ము, 142 

My ఆలె 

Gh . ఆ ప్పగోపాల వదనబించాధరమ యఖిల గోపికా విరహజ్వ రౌషధమ్ము 
గోపికానాథ గాఢోప గూహనమ్ము క్షితిని రాధికాజన్మ వచ్చినఫలమ్ము. ౨. 148 

పీ, గోలీల నాడును గో లీలం గూడును సౌలభ్య వ వా లభ్య సరణి మెజయ. 

జెండాడు గోపులజా జెండాడు పాప్పలన్ గెకో ర్ట ర వీర సంగతి దనర్శ 

బొమ్మరమ్మును ది౦ప్పు బి దొమ్మర ముడి విస్పు న జతా విజత లవని వెల 
| | కా ఇ ౧ 

నెల(తల న్వలపించు నెలతలం గల చెంచు మనుచు కామత్య రామత్వ మెసగ 

Gb . నార & యణురూపమెన బ్రిహ్మాండమన (గ బీ సీజమై కాన(బడు వృక్షరాజమన (గ 

గార్య క కారణరూపుండౌ ఘను డనంగ బాలగోపాలుండే జగత్ప్చాలు (6డయ్య, 144 

వ, అంత నిది గని ఘోష యందలి జఠరవల్ల ఏజనమ్ములు నవయువతులగు నందవ9జ 

సుందరీ సందోహమ్మును గన్నుల వత్తు లిడుకొని కాంచుచు. గృష్టసందర్శన కుతూ 

హలాయ తృములగు వారి చి, .త్రముల నిరోధింప నిరంతర గృహకార్య సమ్మగ్నమాన 

మనస్సు.లుగా నియమింస నెంచుతరి. 145 

pm . పాలు గొల్వుమన గోపాలు గొల్చెదనని సరవశయగు గోపతరుణి యొకతె, 

వెన్న నమ్ముమన నే వెన్ను నమ్ముదునని యొడలెజుంగని గొల్ల పడుచొకర్తు. 

గోవిందు రాకుండ నావంక( గనుమన గోవిందు. గననను గోపి యొకతె, 

దధి( జిల్కుమన సం దుదధిశాయి దర్శించి పేంమ' జీల్క.వె యను లేమ యొకతె, 

శే, బాన నిండి సవించినన్ భామ యొకతె పాలు పిదుకుచునే భూమి పాలొనద్చ . 

వెన్న పడినను దిచ్చుచు వెల(ది యొకతె కాంచుపేమటి హరి రాక కాచుచుండు, 146 

శే. కొత్త తమీ చర్యలని మగలరల్ కో (త వెట్ట న త్తలును నుక్కు_పొదాల నణ చి పెట్టి 

జేడియల చిత్రములు హరికా జిక్కు.వడెను "బంధుతతి శౌరి. గననీని బంధమిడెను. [47 

వ. వృద్దగోపీజనంబులు తమ తరుణ గోపికా సమూహంబును హరి దరిం జేరసీక 

నిరోధించు పియత్నంబులు విఫలంబులగుట ( గుపితాంతరంగమ్ముల నందపత్నియగు 

_ యళోదాదేవి సన్నిధిం జని విన్నపంబు ల్ వొనర్బ౦ దోడంగిరి, 148 

25 
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క. “కన నున్న దింతెకాని యతనికిన్ దెలియనిదిలేదు ధర నొక విషయ” 
మ్మని గోపికలు యశోదకు వినోదగతి. గృష్ణుచర్య వివరింతు రిటుల్. 149 

కం “డీ తల్లీ ! మీ కృష్ణుని చేతలతో వశముగాదు చేడెలు పాలున్ 

న్నేతులు గొని చన నొక భాగోతమ : నీ తోడ. జెవ్పుకొన సిగ్గగునే. 150 

ఆ. తరుణి యుకే వెన్న "సెరు (గు లమ్ముచునుండ బంతి దా(చితనుచు( బై (టట విప్పై 

జిన్నవా(డె కొడుకు చితాఫింగు( డింక నింకెన్నియనుచు( జెప్ప మిట్టి సనుల. 151 

ఆ, సడుచుదాని దాశి యొడికొంగు( దడవయగా దగునె యన్న దొంగతనము మంచి 

_ దగునె యంచు( గొమ్మ నదొ : కో(తి యని చూపి వెన్న దొంగిలించి వెడలిపోయె. 152 

క. కమ్మ మడచి సామని మా యమ్మాయి పయంటC( దెలియన క్రై విసరె నో 

యమ్మో : యన నది పామో। యమ్మో : యని కౌగిలించి యధరమ్మానెకా. 153 

ఆ. మొన్న వావి వద్ద నున్న మా దానిమ్మచెట్టు నెక్కి కూసె( జిలుకవోలె. 

దానమాడుచున్న తరుణి పై6 గనినంత మానమేగు కనకు మగువ యనియె. 154 

ఉ. కోతి విధాన( జెట్టు కొనగొమ్మల నెక్కుచు( బండ్లు కాయలు కా 

గోంత యొనర్చి దై కిడె. గోడలు గర్భిణియంచు "నుంచ మీ 

వొతను గొట్టుకొంటిరన వానికి జూలనె నెట్టులన్న నా 

నాతి కదెట్టు లౌననియె నవ్వుదునా మణీ యేడ్తునా యి (క కా. 155 

ట్. ముందున "కేగ6 (గుమ్ము వెనుబోయిన 'ఫక్కున6 దన్ను నెర: మా 

మందను దోరయావు పెను మానిసినే దరింజేరనీదు నీ 

నందను సాహసమ్ము గనినకా మది యల్రను దాని కౌళ్ళకుకా 

బందమువై చి పాల్ పితికి బానను నేనని తాావె నవ్వుచున్, 156 

క, కలవారి కొమరు(డెనకా గలమాన్నము గుడిపి యెంతొ గారాదిముగా( 

దలిదండి) నేతి లోపలి మొలకగ సా(కవలె దుడుకుపో(డిమి ముద్దే ? 157 

ఉ. మెండగు భూర్తు చేష్టలకు మె త్తని బుగ్గల నౌ త్రవేడుకొ 

బండువు సేయు రూపున కపార కృషపామతి 'యప్పతిల్లు మీ. 

రెండవ పుతు? సాటి యి(క రెండవవాడు పంపంచమం దెవం 

_డుండరిడనకా యళోద కు9ధయొస్ప గుమారుని బిల్చి యిట్ల సుకా. 108 

'వ. అంత నయ్యకోద వారి వాక్కుల విని యత్యంత మమాయికునివలె వర్తించు నంద 
నందను మందలింప( దలంచి కుపితాంతరంగయె స్వపుత్రకుం గని, | 

క. సలుకవు గోపాలా! యెందుల కను, బె_త్రపులతాంగితో సీ పెండ్రిన్.. . 

సలిపెదనను, నాయనతో ( దెలిపెదనను, గనుల నీరు దిరుగ సుతునకున్. 160 
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సీ, గోపాల! యీ బేల కొంగు లాగితె యన నా బంతి నట దాంచినది యనియెను 

(శ్రీకృష్ణ ! యీమె నాశ్లేషించితే యనం బాముపామన భయంపడితి ననియె 
మురళీధరా ! దీని ముద్దుగొంటివె యన ముద్దున కొక వెన్నముద్దను ననె 

గోవింద: యీ లేమ నీవి విప్పితె యన ముడిదా(చె నెదొ యని విడిచితిననె, 

ఆ. కొట్ట( జేయిరాక కోల6 దాజంగవె వైచి కనులు దుడిచి తనయు( గొ(గలించి 

చిట్టితండి9 పై న నెట్ట నిందలు మోపినారలని యశోద యూజడించె. 161 

డ్ ”వేలె(డు లేడు వీనిపయి వేల యబద్దములాడనా నె యో 

బాలున కిన్ని నేర్చినది భామలు మీరె” య(టన్న ముక్కుపె 

వేలును గీల్చి గోపికలు విస్మయమందిరి కుంది రిందులో( 

గీలు నెజింగి వృద్దలును కిమ్మనకుండిరి మండి రాత్మలన్. [62 

ఉ. ఒక్క(డు మొల్క_యన్న నిత. డూరెడు నోణల( దెల్లవాజు నా 

చక్కని తండి? ఏని(గని జారు(డు చోరు(డు కృష్ణు డంచునుకా 

ముక్కులు మూతులుకా బొడిచి మోదమునందుచు నీ విజాంగనల్ 

దిక్కులు నమ్ముచుండు రి(క దిక్కె_వ రేరికి( జెస్పగావలెన్, 168 

4. ఎక్కడలేని నింద వడనేల జనించితి నా క(టంచునున్ 

జెక్కిట( జేయినూని తను చేష్టలుమాని విచారదృష్టిలో 
ల mr “ అల్లి జ అద జిక్కి యశోద నిశ్వసనశీల విచిత్ర సుచిత మట్టు లా 

ప9క్క నెయున్న కృష్టుపయి( బల్మణజు నళుం్లల: (గుమ్మరించుచో కా, 164 

ఉ. గోపిక లెల్లరున్ నయనగోచరులై న మునీందు9లై రి యా 

._ రోపితవల్లవీ సురతరూపము జీవసమాధి సౌఖ్య సం 
దీపకమయ్యె( జీర విడందీయుట లాత్మల జన్మము క్రి కిన్ 

భా9ిపక మై కనంబడియె భామిని నొందిన దివ్యదృషిచేన్, 165 

pm . కొంగులా (గిన నవ్వు గొల్లకన్నె యురాన మాయావరణ మేగు మనసు(గనియె 

పా మన వెజచి శ్రీపతిపయికా బడు గోపి నఘభీతి హరింజేరు నాత్మ(గనియె 

వెన్నుని ముద్దాడు లంలో భక్తుత |బ్రహ్మానుభవ సుఖపాి ప్పి, గనియె 

సీవి విస్పసుఖించు నెల(తలో స్వమమతా గ౦ంథి(దాసిన ముక్తి ఘనత. గనియె 

తే, రాగమద వీక్షలకా బరీరంభణముల( జుంబనమ్ముల గోపికాసురత నిరతి( 

బంహ్మసాలోక్య సొమీస్యపదవి( గాంచె ఏసుసాయుజ్య సారూప్య విభవమర సె, 166 

స, సురభి సంతానమ్ము (శుత్యంత వి(భ్రాజ దుసనిష[ద్రూపమ్ము లొంది యొండిె 

. దోహనక్రియసల్పు దోగ్గ గోపాలుండు జగదేక సద్దురుః డగుచు(దనరె 



3§8 పోతన చర్తీ(తము 

నకళంకదుగ్గమ్ము లతుల గీతాజ్ఞాన పీయూషధారలై పితుక(బడియె 
నవ ఘటమ్ముల మంజునవనీత గోళముల్ వరభ క్రహృదయ విస్ఫురణ (గాంచె 

కే. దధియొ నిశ్చల ధ్యానాంబు నిధిగమనియె తకరి మదియొ వై రాగ్య హృ త్రత్వమయ్యె 
ఘటసమూహమ్ము దింహ్మణ్య ఘటములయ్యె నఖిల ఫలభో క్రయె కృష డారగించె. 167 

ఆ. కనకవసన మంత. గాషాయమెతో (చె వేణు వేకదండ విధి నెనంగె. 

బృణవ మంతమయ్యె వంశీనినాదమ్ము కామి త్యాగదీక్ష స్వామి యయ్యె. 160 

ఆ, సకల ధర్మములను సంత్యాగ మొనరించి యఖిల హృదయవాసినై న నన్ను 

శరణ మొందు(డేను సకలాభఘముల (బాపి పరమొసంగువా(డ వెబివకు(డనేె. 169 

వ. అంత యళోదదేవికి గోపికా వస్తాంపహరణవృ త్తమ్ము కన్నులం గట్టుచుండ, 170 

em . శ్రీహరి పురుషుండు స్రీపాగియ మితరమ్ములను [శ్రుతిన్ మునులు (చే వనిత లై రి 
పాపమాలిన్యంబు బాప్పు విజ్ఞానెకరసము కాళింది నీరమ్ములయ్యె 

మేను నే గానను జ్రాననమ్మగ్నత విగతవస్త్రస్నాన విధి. దనర్చె 
జ్ఞానము విడిచిన ( గల్గు దేహభాంతి తిరిగి వస్త్రమ్ము లర్థించుటయ్యె 

తే. నంగ రకకాహం మమతాభిమానములవి మానరక్షక హ హ స్తములుగ( జెలంగె 
నిరు కరములె త్రి యాచింపనిడు వలువలు జన్మ ము కిద దీక్షా వననములయ్యె, [7]! 

వ. అంత నొక్క దివసంబున, 172 

చ. దధి మధియించి నందసతి తా నవనీతము దీయకే వయో 
దధివలె( బొంగు దుగ్గఘట దర్పము నార్పంగ లోనికే(గి వే 

సుధలను దింపివచ్చి యటుచూచి ధృతిన్ దలయూ:పె నెంతయున్ 

' వ్యథితమనస్కయె కనియె బాలుని యా నవనీత చౌర్యము కా. 178 

క్ ఏమీ మన (శ్రీకృష్ణస్వాములె ఇ మెల్మేలు వెన్న చెర్యమ్మన(గా 

నేమో తెలియని చక్కని ధీమంతు ల(టన్న( దల్లి తెన్నారయుచుకా, nn 

క. ఉయికగసాగెను వేచల నిటికిన వెన్నలను దినుచు నిటునటు గనుచున్ 
ఎబచిన మృగశాబక మనం బిజలుతండు నెన్నడల నుడుల( జిడిముడి గదురకా. - 175 

a . ఫాలమ్ముపై మూంగు సీలాలకలదాంగు నాలోలఖీత నేతారించలములు 

కుటిలాలకా మేఘపటలమ్ము పై ( దేలి నటనమ్ముగా వించు నమలియీ (క 

చవిజూచు నవనీత నంజాతలాలాంబు సముే పత మై ముద్దొసంగు బొజ్జ 
ధూళిస్రవంతిలో ( దేలాడు. సుళో9ణికడ (జాలు బంగారు గజ్జె పేరు 

తే, నెజప్ప వ్యత్య స్త పొదాబ్ది.నృత్యములకు ( దప్పతాళాలు నూపురధ్వని జెలంగ.. . 

బాలకృష్ణుండు వెన్నను గేల(బూని నీల మేఘమ్మువలె నేగి బాలు(గాంచి. ' 16 



బా 

em 

సిగముడి వీడ నెన్నుదురు చెమ్మటలన్ జతగూడ ముంగురుల్ 

మొగమున నాట్యమాడ వలమూ(పున( బయ్యెద యాడహారముల్ 

జగడములాడ నెన్నడుము చన్గవకుళా వడంకాడం బూస్కిన 
మ్మగువ తనూజుతోడ నతి మంజుగతిన్ బరువెైత్త నాత,డున్, 

తలుపులమాటు దా(గుందన తల్లి కనుంగొనలేక ముందుదో కా 

గిలకిల నవ్వసాగు, వడి కేరును నూయెలబల్ల కిట్టటున్ 

మలంగుచు నేయు స్తంభములమాటున దాగుచు నీ(గు నెత్తువం 

పుల(బడి బేవంబోయి వెనుమోమును (ద్రిప్పుచు(గాంచు నంతలో కా, 

“నిలునిలు ! కృష ! చిక్కితి వి సీ వెటకేగద” వన్న మాతృ వొ 

క్క్కు.ల విని కన్నుల న్నులుముకొంచును గజ్జలభాస్స వారితో 

మలినములై న చెక్కుల క్షమాపరి చిహ్నితధూళి నందముల్ 

గొలిపెడు టోజ్జతో “జనని ! కొట్ట కె దొంగిల వన్న నే” ననుకా. 

. కొటకముందే యిటు దయబుట్టంగా నేడ్చు చిన్ని పుతు9ంగని నే. 
ల 

గదను వీని నని యప్పటుల నునుపటుతాిళ్ళ బంధితు(జేయన్, 
యల యు cy 

: కట్టంజూచిన కొల(దియు( బొట్ల పెరుగు గట్టినం బొట్లసన్న మై కట్టు జాయి (6 

గాల తతి గట్టుబడని గోపాలబాలు టో SY గయైను భ క్రిపాశాల జనని, 

. పాలతో (బాటు పాపాల నాహరియించి పూతన యాత్మను బూతవటిచి 

బండితో ( గలుషముల్ బండి నేలంగూల( బదహతికా శకటుకా స్యపదము( చేర్చి 

గాలితో(బాటు నఘాలినిన్ దునుమాడి ఖలుతృణావ ర్తున కలుమ(జేసి = 

యమళార్దునముల సంయమిద త్త శాపమున్ , వేరంట తోలుతో వేజుసటచె 

“భక్తి కి నిజమాత్చ హసాల బంధితుడయి భ కృభవపాళ బంధ నిర్ముక్తి కి సేసె 

సాలభంజిక యన వీల జో తొలు సీడి సాలభంజకు (డ య్యే గోపాలు(డంత. 

. గిరి వజిమునమొ త గిరి గోటి పె నె ర్తి హారి గెల్చినట్లి శ్రీహరి యితండు. 

గోవత్స తతిదా(చ గోవత్స త త్ర తి(జేసి బ్రహ్మ గెల్చిన సరబగిహ్మ మిత (డు 

వని( గాల్చి వేయ నా వనికి జీవనమీయ 6 గృషవ ర్మను మింగు కృషు( డీత (డు 
వ బి రవి 

- విషధరుకాళశీయు విషహరం బొనరించి తలదన్నియాడు 'పెత్తల యితండు 

. ఇంద్ర చతురాస్య పావకాహీం(ద్రులేని వాసుదేవ కటాక్ష దీప (ప్రకాశ 
పథములన్ నటించెడి శలభతతియంచు దేవతలకు ( చెల్చ్సిన చేవదేవృండిీత (డె... 

389 

177 

178 

179 

180 

851 

. హరి కరస్పర్శ, సుకృతి పాపాత్ముండనక ముక్త నొనరింప(గల మహిశక్తిగలది = 

దర్భలంగోయు ఛురికయు( దలల(గోయు నసియు బరుసవేది స్పర్శ? బసి(డిగావె ? 182 

ఆలో 

183 

184 



390 పోతన చరితము ” 

క, భఘూరాసురులను హరి సంహార మ్మునరింస(బంపి హతయత్నుండై 

కూరు(డు కంసు (డు కడకకూరరుని బంపించె( గృషమ్లు(గొని తెచ్చుటకై.. 185 

ఉ. సుందర వర్షపర్హ ఫలసూన వితాన నిషేవ్యమాణ గో 
విందను సంపరపుల్ల దరవింద మరంద యురీ తరంగ ని 

ష్యందను గుంజపుంజ సుమసంగత సు_ప్రమిళింద గోకులా . 

నందను బృంద(గాంచె యదునాథ పవిత) పదాంకబ్బందను ౯ 186 

మ. అరవింద ధ్వజ శంక చక కులిశాద్యాకార రేఖాల స 

త్సరసీజాక్ష పదాంక మగ్న మధురస్వాంతుండు సద్భ క్ర భా 
స్కరు( డకూిరు(డు దుష్టదూరు (డు జను స్పంహారు( డుత్సాహియె | 

యరదమ్మెక్కి వనమ్ము చక్కి ముదమొప్పారకా దింయాణింప(గన్ . 187 

క. నందాత్మజ మందారము సుందరపద నుమసరాగ శోభితమై గో 

బృందావన మొనరించుట బృందావనమయ్యె నిద్ది పృథ్వి న(టంచు కా. 188 

క. హరి భక్తి పారవశ్య స్ఫురణన్నేత9ముల నకు9పూరము లూజన్ 

గరణంబు మొద్దువారన్ గరముల పిగ్గములు జార గామము( జేరన్. 189 

బా. . అచటి తల్లులు పిల్ల లాకలి యన. గృషకథ లల్లు పలుకుల గడుపు నింతు 

రచటి స్రీల్ గళమందు హారి కృష గోవింద యనుపేరు మణుల పేరని ధరింతు 

రచటి వృద్దులు దారి నరుదెంచు వేళ. గృష్ణున కిడు దండమూ(తను బొనర్తు 
రచటి తండు౨లు తనూజాళిక్ శీ (బ్రుకృష్ణపద సన్నిధి నొసంగి ముదము నింతు 

తే. రుజక వేయననేల యప్పురిని భూమి నరుగు చీమలుకా గృష్ల చిత్తరువు దయ 
బిదిగ నాకొశమున( చాజు సక్షులేని గతుల. గృష్టనామాక్షరతతినె వాగియు. 190 

వ. అని యచటి చరాచరంబులు హరిభక్తి క్రి భాసురంబులగుట లచ్చెరువుం గొని కనుచు( 

జనుచుండ,. . | 191 

ఆ. స్యందనమ్ము నెక్కి. చనుదించు నకూ9రు నరసి మురిసి వల్ల వాంగనలును. 

బరమభ కుండై న పహ్హిదు( డీరూపు దాల్చి వచ్చెననుచు( దలంి రడ6ద. . 192 

క. అనుకొనుచు నరదమునకున్ వెనువెంటనె చనుచు వీరు విచ్చేయుటకే 
ఘనహేతువు గల్లెనొ కనుగొననెంచిరి గోపికలును గుతుకము మీటిన్. 1898 

క. తా నకూ)రుండు కృష్ణ ధ్యానామృతపానమత్త తన్మయ సొఖ్య ౨. 
(శ్రీనంది నందు నింటన్ (శ్రీనాథుని రౌహిణీయు సేవించె_దమికణా ౨౨. లిక 

ఉ. (శ్రీపతి దేవదేవు సరసీరుహలోచను నీలవర్లు న 
. _మ్టాపదచేలు వేణుగుణ సంగత గానవిలోలు సంచల -- 



ద్వాదశాశ్వానము 

రో 

ద్లోవద ధూళి ధూసరితకుంతలు బర్హ కృతావతంసు శ్రీ) 

గోపవధూ మనో హరుని గొల్చి భవమ్ముల డుల్చి యిట్లనెన్. 

“మధురిపు( దోడొ్కొనిరమ్మని దుధురాపతి యరదమంపె మాధవ 1'' యనుచుకా 

మధురగతి వినతి సల్చెకా బుధ హృదయమ్ములకోు నచ్చ మురహారి మెచ్చకా. 

. గోపీమానస మండలపతతి నకూిరుండు పెల్లుప్పెనల్ 
చే(పన్ నిశ్వసనాళి నకు కణ వారికా నిర్భరాకందనా 

లాపశే9ణిని వేపధు స్పుటతటి లావణ్య గాతా9లి సం 
లవ 

(పాపించెకా బెనుగాలివాన విజరామా తీవ దుఃఖొకృతి కా. 

. ఈ పురుషం డకూరు(డె గోవకులకు( బాపి హరిని గొనిచను ననుచున్ 

దీపికలు లేని నిశలై. గోపిక లోపికలు మాని కుంది రేడందన్. 

. హరి సేవయె జీవన మా హరి విరహమె మరణమనెడి యబలల నిటు శ్రీ 

హారికి నెడ (బాపి బిదుకుల హారియించుట లుచితమగునె యకూ9రునకున్ . 

శ్రీవతిని గాంచ నది యే పావమొ సక్ష్మమ్ము లడ్తుపడు నెపుడనుచున్ 

దాపపడు వజ విలాసిను లేపగిదిన్ హరిని విడిచి యెస(గుదు రనుచున్. 

(5 

, బొరా : విశ్వమహీరుహ (పథిత మూలాధారమున్ మౌని హృ 

త్సారాసార విచారమున్ నిగమ సంతానోల్ల సత్సారమున్ 

చారుత్వామృతపూరమున్ బగలె మా సంసారమున్ దో(ి చె 
ల్యారన్ చేరును నింపికొంటి హారి దివ్యాకొ ర మందారము కొ. 

రా 

(శ్రీధర | నిన్ను క కౌగిలిని జేర్చుమి పీ సుమచాల జ్వాలయె 

వేధయొనర్చు నీ మధుర వీక్షణ మానని చూప్పతూప్పుగా 

బాధను గూర్చు నిన్విడువ( బాణము శాతకృపాణ మై చను జా 

మాధవ । నీవు లేని భవనమ్ము వనమ్ముగ6 దోయ నేయనుజా. 

ఇ బ్రరుగుచున్న హరింగని విజవనికలు దుర్భర విరహానల దందహ్యమానమానసలై 

మూర్భంగొనిరి. అచటి పశుపత్షాదులును, 

. జంతు సంతాన సుస్వాంతమునకు నోడి పదధూళి తల(దాల్చి పసుల గొల్బు 

ఖగపింఛ సట చిత౦కళల కబ్బురమంది తల(దాల్చుకొనె శిఖావలపు టీక. 

తృణనాళ విలసిత గుణములం గొనియాడి ముద్దాడు నేనాడు మురళిపాట 

కీట సూత్ర సువర్ణకూటమ్ము నెద మెచ్చి కసకాంబరములోలే కట్టువ డెను, . 

391 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

2083 

. అనుచు నీలినముబ్బుల( గృమ్హ(డని తలంచి చెల(గి వృషభముల్ తల(గ్ఫుమ్మి చిమ్ముదుమ్మ 
'నెమిలి త లది9ప్పి పురివిప్పి నృత్యమాడు వెదురు తలరె శ్రి మొలకేెత్తు వినురవళికి; 204 



392 పోతన చరితము. 

సాలే 

pm 

అనుటయు “హారి మధురాపురి జనె నేగతి ? నచట నేమి జరిగ ?” న(టంచుకా 

వీన నువ్విళ లూజెడీ జనమును గసి కవి పల మమళరమోహన నూ కి కొ, 205 

శీరావతంసిత శిఖపింఛ. దీప్పు లకా హరి శరాసన కోభదరుల విరియ 

| ఇష్ట రక్షణ చణ స్మేరాననోదార దృష్టులు సత్మపావృష్టి గురియ 

మధ్యం దినోద్దండ మార్తాండ సమచక కొంతిచ్చటకా దటిద్దణము మెబియ 

హిమశై ల పాషాణ హృద్విదారక శంఖ నిస్వాన ముజుములై నింగి మొరయ( 

గదనరంగమందు( గంసాఖ్య దావాగ్ని నడరు పొగల మంట లార్బ్ప నెంచి 

నీల నీరదమ్ము నీరజాక్షొకృతి. దాల్చి పోవుననంగ( దరలె హరియు, 208 

pm 

. హారి తేరు నగరవీధుల నరుగన్ సౌధాగ9సీమ నలరు మృగాక్షల్ 

చిజబునగవు కాంతుల కా (శ్రీధరునకు హారతు లొసంగి దర్శించి తమిన్. 207 

. కలికి చూపుల( గలువపూవులను జల్లి చిలిపినవ్వుల మేలు తెములను రువ్వి 

రాగవశ చేతనముల శ్రీరాగ మడర( బదములం బాడి రువిద లిప్పగిది భక్తిం 208 

* కల్పాది సుమనస్సు కన్నీటి మున్నీట. బాఠీనమై పుట్టి బాధ లుడి పె 

మానిత విబుధ విజ్ఞానాబ్రి మధనాన( గమఠమై యేమృతపానము న్ నొసంగె 

ననుర గుర్వాశా మహాందోధి నడుగంటు నుర్వరన్ గోరిడమై యుద్దరించె 

రక్షో ధిప ప్రజా ప్రహ్లాద హింసల నారసి నృహరియై హతమొనర్చె 

నబలులన్ బలి పె చేయి యగుచు నడప నడుగువడుగయి తల(దన్ని యడుగు (దొక్కా 

న్స తులెల్లరు మత్తులై కుపథగాములై ?న భార్గ్షవరాము(డై హత మొనర్చి. 209 

. అసమాస్త్రత రాఘవు(డై యసమా స్త్ర వినష్టశీలు నసుర నృపాలున్ 

వసుధాసుత దుష్కాలున్ వసులోలు దళాస్య జాలు వధము నొనర్చెన్, 210 

. హింసాచారరిరంసు నృశంసుకా మాయా [ప్రయోగ చతురకళా వి 
ద్వాంసు జా హర్యగజ విధ్వంసు హారి జిభూంను( గంను( బరిమార్చుట క్రై. 211 

, వచ్చెను (శ్రీపతి దర్శనమిచ్చెను జన్మము తరించె నిప్పడని మభణునా 6 

డెచ్చిన ముదమున గంసుండు చచ్చెను జచ్చెనను పదము జదివిది జనముల్. 212 

, కువలయా పీడగజమును గూల్చి పోర: గూంర చాణూర ముష్టిక వీరవరుల 

మత్త మత్కుణమ్ములవోలె మహిని నలె గుంభియుగళిని హరి యట్లు గూల్చె నాజ్జి. 

. అని యిట్లు పోతనార్యుండు భాగవ వత కథా సుధాసారంబు తోరంబుగా నిడి శో ౦తృజన | 

శ్రవణ పర్వం బొనర్చుచుండ, రుక్మిణిని శిశుపాలాదుల నుండి రక్షించిన తెరంగ్ను. . 

నాదగు భాగవత సతిని రక్షింసమని రుక్మిణీ కల్యాణ కథ నిట్లు వచించె. 24 



ద్వాద శాశ్వాసము 

చ. వినుడు విదర్భదేశమును వీరుడు ఖీష్మకు(డేలు వానికిన్ 

వలం 

దనయులు బుట్టి రై దుగురు తజ్జనపాలు గృహాంగణమ్ము తా 

నినదిశ( దోంచునట్టి తరుణేందు కళా కలికా విలాసయై 

మన జననమ్ము నొందెను రమామణీ రుక్మిణి చిటివటియె. 
mM Coll 

. ఎత్తున కెత్తుగ( బూపుల పొ త్తిళులం దిడుచు( గూర్మి పోషించిరి యా 

ము _తేపు మొలకను చాలిక నత్తణి( దలిదండు9 లెంతొ యాప్యాయముగన్ , 

. బాలిక సొగసుల కెల్లను నేలికయె తరుణ సరసహృదయమ్ములకున్ 
౧ Gn 

డోలికయె వలపుల పూమాలికయై యెదిగె నుడు రమణు పోలికయె, 

, పావడను బెకి నెగగ(ద్రోంచి పాదయుగళి బొమ్మ నుంచి జబోర్కాడించి బొట్టుదిద్ది 

అమ్మ | యేడ్వశే “వొళొళొళశొ హోయి' యంచు. దాడి పాలిచ్చి పాపను బండ బెట్టు, 

చిట్లికి జ్వర "మేమి సేతు దుర్విధి యని హనాగ౦మున ఫాలమంటి వగదు( 

జేయి చాటిడి నథి చెవిలోన గోస్యమ్ము చెప్పు సమరాడి చిన్నదనుచు 

సీడువచ్చిన పిల్ల నింట నన్నాళ్ళుంతునని చెక్కిటన్ జేయి నునిచి గొణగు, 

నింత నల్లనివొబె( డిస్సియవ్వా 1 బిడ నిడనని ముక్కుపై నిడును వేలు, య అ జ . 

. అతిగ సంసార మొనరిచి యారితేజె( బెద్దమానిసి యన బొమ్మ పెండ్లి సేయు. 
బిత్రగతుల గుజైనగూణ్ళ చిట్లుబెటి వండి వడించు వియ్యాలవారి. బిలిచి. 

ఘు ౧ బి య్ 

॥ ముద్దు బొమ్మరిండ్లు ముంగల సంసారములకు మేల్మి పథకముల రచింప 

సన్నటొమ్మరిల్లు సంసార మీ(దును బొమ్మ యిల్లు దీర్చు పొల(తియయ్యు. 

. అటు నీటు సాము సేయు గుసుమాస్తు9ని చే చేతి కటారియె రహిన్ 

నటన మొనర్చు( గీల్తడ నినా దమొనర్పంగ నూప్పరాళి, ది 

కృటముల( బర్వులెత్తుచును దాంగురుమూ (తల జఇెమ్మచెక్కలున్ 

బటుగతినాడు నెందు జతవాలల మాలల బూలగు త్రియె. 
న 

. పరికిణి. [కిందు జాటుతలి( బై కెగలాగుచు మేని కూసముకా 

బొరి(చొరి? బె కిం బోవుతజీ జొట్లన వేలున( గిం౦దు లాగి ముం 

గురులను గోట్ మీటి పరుగుల్లొ ని యాటల మీరు గెల్వరై 

తిరనుచు నవ్వు నూడి చని శేలెడి నూతనదంత కౌంతుల కా. 

. చిలుకల గిలిగింతల నిడు 6 బలుకుల రాయంచపిండు పదపదమునకున్ 

వలచెడి లలితపు గతులకా నిలయం బెల్లెడల నాల నిధియై యాడున్. 

. కృషుపె నోలి వర్షిషువా మోహాంధకార పాళాకృతి. గచము వెరి(గె, 
ర్ి దాం జో 

మురళీధరుని పెనం బెరిగెడి యనురాగగతి( గపోలముల రాగరుచి హెచ్చె, 

215 

216 

217 

219 

220 

221 



394 పోతన చరితము 

చకి౨ పె నెద మరుల్ సరికొ త్తలవునన నూత్న వక్షో జకాంతులు వెలింగె, 

ఫణిశాయి పై నున్న వలపుతీవలు (ప్రాక నూగారు నల్లన సాగిపోయె, 

అ. హరిని గనని జీవితాశలు సన్నంబులయ్యె ననుచు మధ్య మల్పమయ్యె 
ఇభవరదుని వీడ నితర వ స్వ్వభిలాష మందమనగ నడలు మందమయ్యె, 224 

ఉ. ఓమనగుంట లాడుకొను నొక్కట నచ్చనగిల్లలాడు నా 

కోమలి పూర్వమట్టు లుజుకుల్ పరువుల్ గల యాటలాడ(గా 
నేమియొ సిగుజెందు ధరియించిన పయ్యెద చాటులో నెదో 

యామని దెచ్చె నామె నవయౌవనముల్ నృపమందిర స్థలిన్. 225 

క. రూపం బిరులోకంబుల దీపింస(గజేయు రత్నదీపంబగు (శ్రీ 
గోపాలుని గుణవృ త్రము పాపంబులు పాజ (దో9లు( బద సంస్పర్శ కా. 226 

క, భూపాలుని సన్నిధికే బాపం డరుదెంచెనేని బాలికం గని యా 
గోపాలున కీ పడ(తికి( గాంపుర మొనంగూడ బాగుగా నుండుననుకా. 227 

క. హరిణాకి చిత్తమును శ్రీహరి రూపగుణాదు లెందు హరియించుట నా 

హరు పత్ని వేడికొను మురహరుని మనోహరుని జేయుమనుచున్ వినతికా. 228 

క. శశిముఖిని రుక్కిణీమణి( బశుపాలున కిడ(గ( దండి? భావించె నిరం 
కుకు(డై న రుక్మి చెలియలి శిశుపాలున కీయ (దలంచె. జి త్రములోనకా. 229 

ఆ. అతసి పల్మె_ వేదమనవలె నెల్లరు నెదురులేదు వాని కెందునేని; 
అయ్యయెన జంకు నతనికి మాజాడ వెయ్యిమాటలేల విభు( డతండె. 280 

డ్, వారిజనేతి9 కత్తటీ నుపాయము దో (చెను బెంచికొన్న యా 

కీరము(6 జేర (దీసి నునుగేలను బక్షములంటి దువ్వుచున్ 

ద్వారక కేగి నా హృదయదర్పణమె చరియించి నా మనో 
భారము. దీర్చి రమ్మనుచు( బంచెను బుల్లును రాయబారిగన్. 2 

ఆ. అదియు నేగి యామె హృదయేశ్వరుని సౌధసీమ (జేరి ముద్దుజిలుకు సలుకు 
లాలపించి కృష నంసభాగ మ్మెకి- చెలియరూపశీలముల వచించేె. 292 

శా. రాజీవాక్ష |! పి9ియంబు సెప్పెదను నా రాకేందు బింబాననకా 

నే టిల్క కా నుతియింప(జాలను భవానీ సాక్షి సాకొద9మాం 

భోజాతాక్షి తి)విష్టపమ్ము విడి యీ భూలోకమున్ జేరె న 

వ్యాజపే9ంమను విష్ణువిగిహుని నిన్ బాయంగలే కున్కితౌకా. లలిత 

చ. గొనబగు బాల్యసంపదల( గొ మ్మెజు(గారెడి చాన మేనిలో. 

గనక లతావితాన నవక మ్మెగ( బా9ంకుచు/ బల్లవించ (గన్ 
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వనిత శరీరముజా వలచివచ్చిన చిక్కని జవ్వనమ్ములో 
మనసిజ నందనోపవన మాధవతల్ కుసుమించి మించెడికా. 

+, మరియ మొగలం బొదిగి మాలికలలు శుచిస్మితమ్ములన్' ) 
య Mn గం 

వెల్లని కల్వపూవు లరవిచ్చు సరాగ దృగంచలమ్ములన్ 

బల నకోమల పిభలు సర్విడు మోమున. గొల్లగొటుచున్ 
, హి ae) యు 

ముల్లెలుగ మై నత్తరుణి మోహనకొంత వసంతశోభలకా. 

. మారుత సంహాతిన గురులుమారు రాన దురాయి వెట్టు శ్చం 

గార రనద్యుతుల్ కరుడుగట్టిన మేలివయస్సు వక్షమున్ 

ధీరత6 జూపంగా రతి పతిప్రణయామర రాజ్య చకిమున్ 

"జారు విలోలలోచన యషధ్యజ సంగతి నేలు లీలమె. 

. అలివర్గ మా లేమ యలకల కెనరామినగు పూలగర్భమ్మున( దల(దూర్చు, 
చందు (డా చెలి మోముచందమ్ము సరిరాక కార్మ్యాన లోలోన గందిపోవు, 
తమ్ము లా పడతి కందమ్ములుగా నెంచి తవనతో. జన్నీట ( దప మొనర్చు, 

బంతు లా యింతి చకా బంతుల తుఅరాక పదకరాహాతి నధఃసతన మొందు, 

. మించు లా నవ్వుకాంతుల మించనెంచి వచ్చి దిక్కు కొక్కతె యయి పాజటజీపోవు, 

395 

284 

2835 

236 

రంభ యా కాంత యూరు విస్తింభములకు వెలితి(గొని వట్టి మానయి నిలిచిపోవు. 287 

. చెలి పలుకులు రససుధలన్ జిలుకును శోరిత9ముల, మరుని చిలకయు( దన త 
పుల నొపష్పుకొనుచు( గలికికా దిలకించి భయాన ముక్కు నేలకురాచు కా. 

. ఆ కలములు దిని కోకిలమూక తస మొనర్చి కానమున( జెలిసొటిన్ 
గాకయె నల్ల మొగమ్మయి దా(కొనె, వీణియల కెంతొ తలవంపయ్యెన్. 

.. పురుషోత్తమ ! నిన్నే సభి వరియించినదింక నొక్క వరు(డన వై శ్వా 

నరున కిడ(దగిన టావి కుర్మరమున కిడుటని వచించు(గుందు నెడందన్ , 

ఈ రీతి చిలుకపలుకులు నోరూర(గ విని రమామనోహరు( డెలమికా 

గీరము6గని యిట్లనె బంగారము నీ రాక మాకు కల్యాణకరీ ! 

. చిలుకా | నీ పలుకులు సుధ. జిలుక 6 జెలికి నా విదర్శచేరెద వివె పూ 

విలుకాని ములుకులై నను గలంపందెలిసె మరుని తేజగతులివె యనుచుకా. 

. మఘ మణులలోన మెజప్ప సూతిముభంగి గుండెలోన దూసికొని చరింతు 

వెపుడు పెండి యనుచు నెదిరిచూతు న(టంచు( జెప్పవమ్మ ! మీదు చెలికి ననుట... 

. హరి చందనతరు సుందరకరళశాఖను వీడి యెగసి గగనపథాలన్ 

మరకత మాణిక్య పభ గురియుచు శుక మరిగే త్యరగం' గుండినప్పరికిన్ = 

288 

244 
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క్, అన్నాతియు( గిరమునకు( చెన్ను లెదిరిచూడ( గనుల దెలవాజె శుకం 

బన్నెల(త కేల వా9లుట మిన్నంటబను సంబరమ్ము మేరువు దొరకేన్. 245 

క. “కాయా సండా చెలి! యే మాయెను నీ చనిన కార్య"మన విని హరి య 

ప్యాయత నిటువల్కెను నే, బోయిన పని పండుగాకపోవునె చెలియా : 246 

వ. అని హరి స్వరూపం బిట్లని యఖివర్హింపం దొడంగ, 247 

క. రూపున మవ్యథు(డే యన నా పురుషో త్రము(డు వాని యయ్య పవిత్ర 

పా9పక మందాకిని యన గోపాలుని యెడమకొలి గోటికి సరియె, 248 

ఆ. మేఘమణులలోని మెజపుసూత9ము భంగి గుండెలోన దూసికొని చరింతు 

వెప్పడు పెండ్రియనుచు నెదిరిచూతు న(టంచు( జెస్పుమనియె ( జకి? చెలియ! నీకు. 249 

చ. అన విని నింగివొంగి నగియాడుచు( జిల్కను ముద్దుగొంచు ని 

ట్రనియెనె మాధవుండు నిటులాడెనె నిక్కువమా య(టంచు బు 

లునుజక గుచ్చి (గుచి యడుగున్ దనివింగొని పారవశ్యతన్ 

గనులనుమూసి ధన్యతను గాంచితినంచు( దలంచు నెమ్మది కా. 250 

చ. ఇటువలె( గొన్ని మాసతకులేగ సమాకృతులౌచు( గన్యకున్ 

బటుగతి ముందు దోసికొనివచ్చె వివాహముహూ ర్త మద్ది రే 
పటికొక వారమున్నదన (బ్రాహ్మణు నంచిత సత్యసంధు సం 

కట సమయా ప్రబంధు నుపకారగుణామృత సింధు నొక్కని౯ా. 251 

ఉ. చేరగా బిల్సి యాతని క శేషసమాదర బుద్ది మై నమ 

స్కారమొనర్చి దుజనక కల్పులు దా(పక మేల చిత్తజా 

కొరుని ద్వారకాపతిని గాంచి పరిస్టితి (దెల్చి పెండ్లి సం 

భారముతోడ రమ్మనుచు( బల్క_రె మీ కృపనింత( జిల్కరే ! న్ 

ఆ. అనిన విపు) డామె కభయమ్మునిడి నీవు చింత సేయ కనుచు:జెప్సి తాను 

ద్వారకను గుజించితరలె నా దివసమె తరుణి కోర్కెనిండ( దపముసండ. 258 

వ. చని దవ్వులనుండి ధగద్దగిత మను నా నగరి సొగసుంగని పొగడె నిట్లు, 254 

cr . పాలుగార్చుచునుండె బాికారకుడ్యముల్ కీరాబ్దికాయి యా స్పికత ( దెల్ప, 

మణితోరణలు నీలిమల సీనుచుండెను నే. గృష్ణుతో నున్న నెలవు నన(గ,. 

వెండి బంగరు గిక్కు_చుండె సౌధచయమ్ము శ్రీనాథునునికి యీ సీమ యనగ, . 

వడి గోపురాల. దిరెడి గాలి చక్రమ్ములిది చకిపాణి యాస్పదమనంగ, 

తే. కామధేనువు లగుచు గోగణములలరు నిదియె గోపాల భూపాల నదనమన:గ 

.భూతలన్వర్గ మనిపించు పురవిభూతి కాపురము హరి కిది ద్వారకాపురమన. 55 
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క. నిలయాంత స్ర్రిత లలన నొకల ఏణా క్యణిత మధురగాన వికాసన 

జలదంబర చుంబి మహోజ(ల హెమధ్వజవిలాస సౌధ్రో ద్భాసన్. 256 
జజ రా 

క ద్వారవతిన్ జేరంజని ద్వారముకడ నిలిచి కొలుచు దొవారికులన 

జీరి తన యాగమనము నుదారుండగు హరిక్ దెల్బ[దగ నర్జించెన్. 267 

వ. అంత నగ్నిద్యోతను(డు హరి సెలవుగొని యచటి యింతులను వింతలను గొంతవడి( 

గాంచుచును గంతు జనకుని శుద్దాంత మ్మునకు జనుచుండ రణవిజిత నృస మకుట 

మణీగణ విరచితానేక తో రణమ్ములు 'సెలంగ6 దనూక్ళుతారి శిరో వేష్ట చీనాంబర 

కృత కేతనంబులు వెలుంగ నిహతశ్యతు మద దంశావళ దంశావలి వినిర్మిత శుద్దాంతాల 

యాంతర్భాగమ్మున శరచ్చందు9ని బురుణించు దరహసిత సుందరవదనార విందము 

పండు వెన్నెలలుగాయ, ననవరతము భ క్షకోటిపై ( బటిస్ప నొక ర్హాంత కరుణాకటాక్ష 

పీక్షణమ్ములు సెందిందిరంబులగు చెందొవలుబూయ, శేలాలవంగ ఘన సారకరిము 

కాన్విత ఫణిలతాదళ వీటి కాయులళ న క్రాఫంత స్టితము లౌ మొల్ల మొగ్గలనేలు పల్లువరున 

లెల్లెడల నెత్తావిగల య త్రరువులరాయ, సీలిమన్ సజల జలదంబులపై దాడి సేయు 

శరీషసుమను! ఎకుమారశరీర మిందీవర సుందరీ సందోహాద్భషి దోషార్హ ముగాకుండ 

నందమగు చందన చర్చల సందుగొందుల దా(గియాడ, త ప్రకా ర్రన్వర మరీచీ 

పవాహా మన నొస్ఫు కసకాంబర . మరుణ చరణాబ్దమ్ముల ధర సీయలేక్ష ము త్రెంప్ప 

గుత్తుల బిత్తుసటిచు నఖతారకాగిమ్ముల ( బొరింబొరి వాలి (బతిమాలుగతి వేల, 

హరియై సరత్వమునొందు పరత్వమున కచ్చెరువడి ము9చ్చిచేసిన బొమ్మలో యన 

నిల్చి హరియుగ్మమ్మె తలడార్చి స్వర్త పీఠి నిడెనోయన నంచితకొంచన సింహాసనమ్ము 

నధివసించి మేరుశిఖరింగోరాడు కోడె మేఘమన నొస్పుచు నెత్తమ్ముల చి త్రమ్ముల 

మొ త్రములకన్న మెత్తనౌ న త్తనువల్లి కొ త్తుకొనిపోదుమని భీతిగొని వెనుక వెనుకకు 

జనుగతి నొరగినంత నె బురులై కుషుంగుచు( గత జిల్లేడుప్ర త్రి దూర్చ (బడి పుతడి 

జలారు చి త్తరువు గూర్చు బడి గుత్తుల పొదుగ (బడు నా రుదిపురువులకు 6 బొతొన( 

గూర్చు ను త్రమజాతీమభఖుమలు మెళ్తాలలో ( దేలియాడు భక క హృత్తాపహారకున కిరు 

వంకల. జామరయుగ్మము సరులవలన( బరిశ9మ( బొరయనీకుండ ( గరముల నిరో 

ధించునట్టు లిటునటు నూ(గ, నా ఎైగల( దోసిపుచ్చలేక యనిలంబును బిశాంత 

గతినె "సేవింప దద్వాతాయన కమ్ముల కనులు తలశెక్కినవారిని బరిహసించుగతి కేకి 

పింఛాతులు తలనెక్కి_ యెగసియాడ రోచిష్టుండౌ కృష్ణు నా పాద్మిగము తిలకించి 

పులకించి దరిసి మైమటచి గద్దియడిగ్గి కరములు మోడ్చి నమస్కరించి మనసు హరించు 

హరిని సేవించి మొగముపై  బెండ్లికల లగుపడెడినంచు దీవించి యర్హాసనంబుంచ 

నద్దాన నాసీనుండై యలరు తటిననియె హరి... 28 

ఉ. “పావనమయ్యె గేహము కుభపిదమౌ భవదీయ పొదరొ 

 బీవ రజఃకణాంక సువిశిష్టితమౌట( గృతార్డు(డన్ భవ 
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తేవన భాగ్యమబ్బె”నని శ్రీహరి వాడబు నర్గరీతి సం 

భావన సేసి భక్తిమెయి పాద సమర్చ నొనర్చి యిట్లనున్. 

. “ఏవర వసులవిని నిహీన వినశ్వర భాగ్యభో గ్యముల్ 
వయో 0 

భాపమునకా గణీంప రల బిహ్మవి దగ9ణు లాత్మతృప్ప లై 

యా విధి మీముఖాంబురుహమందు నవా ప్త సమస్త కామసు 

@) వికసించు లోకళుభ సిదియెకాచె ద్యిజేప్పితంబనకా. 
క న 

. ఓ శంభుతేజ : నీదు మహాశాంతత నిత్య తృ ప్తి కాదర్శమ్మీ 

యా శాంతరాళముల యటు లాశాపాశముల కెందు నవధులు గలవే? 

భూసురాగణీ 1 మీదు నివాస మహిమ వ్యాధి దుర్భిక్ష తస్కర బాధలుడిగి 
నెగడు నేనాడు ? దాని మన్నీ6 డెవండు ? యానతిత్తురె మీ వచ్చినట్టి పనియు. 

. అని యిట్లు హరి యనినంత సతత వేదవిద్యాభ్యాసుండును, (బ్రహ్మకళాపూరిత ముఖ 
వికొసుండును, మృదుమందహోసుండును, (బబహ్మాన్వవాయపయఃపారావార రాకాశశాంక 

పదవీభాసురుం డగు నా భూమరుం డింతకుమున్ను రాచిలుక రసమ్ముచిలుక మంజుల 

కలన్వనమ్ముల: బలికిన పలుకులు తల(పునకు( దెచ్చి వై దర్చీ సం దేశము వై దర్శీ 

రీతుల విన్నవించె నిట్లు, 

. నీ యనంగాకృతినికా గానమిన్ గనుల్ వలవల కన్నీరు వడప్పచుండె 

నీ సుధాధరమాన నేరక యోష్టమ్ము లూర్పుల: దుకతుక నుడుకుచుండె 

నీ సమా శేష సన్నిధి లభింపక యెద భఘనతర విరహాగ్ని( గా9(గుచుండె 
సీ కల్కి పల్కు తేనియల ( (గోలమి (శవః పటములు దాహార్తి బొక్కుచుండె. 

. నాదు యౌవన వనజగన్నాథు. డరయ హరి యగునుగాని గోమాయు వగునదెట్లు 

నాదు సౌందర్య సా్మామాజ్యనాక మునకు ( బతియొ గోపాలు( డగుగాని పతిత నరు(డె. 

. వీరు(డనంచు( జేడి పృధివీపతి ననొననెంచు మన్మన 
సారస సంగత | ప్రణయసార మరంద మిళిందరూపు( డో 
శ్రీరమణుండు, చారుతులసీవన మీ నవయౌవనమ్ము నో 

రూరు లులాయశేఖపన కోపునె గోపకుమారు దండనన్, 

. ఎవని పదాబ్ది తోయముల నీశ్వరుభంగి మునుంగుచున్ ఘనుల్ 

భవభయపంకము క్రి( గొని భాసిలువారలొ వారి యట్లు మా 

ధవ | భవదంఘిగివారిరుహదాస్య ముపాన్యమటంచు నెంచు నన్. 
సవిధము జేర్చ వేని వెయి జన్మల నీ పదదింత( (గ్రుంకెదన్. 

. అంతిపురములోన నలరు నకా గొనిపోవు తరుణమందు నడ్డుదవులువారి( 

_ జంపవలయునంచు సంశయమొదవ. నుపాయ మొండు గలదు తోయశాక్ష : 

పోతన చరితము 

259 

త) nu) లిం 

268 

264 

265 

267 
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శే, పెండ్రియగుటకు ముందు మా పెద్ద లెందు పురము వెలి నున్న నగజాత పూజ సేయ. 

_ బంపువార లప్పట్ల నో పద్మనాభ : నియతి( గొనిపొమ్ము. రుక్మిణి నీదె సొమ్ము. 268 

వ. అనుచు నా సండేశమ్ము వినిపించి పరిణయ ముహూర్తంబు నెజి(గించి పదంపడి 

యమ్ముదిత లావణ్యం విటని వరిందె, 
లం (త్వ 

269 

శా. బంగారమ్మున రంగులద్దు మెయి నా పల్గట్టు ముత్యాల చే 

రం గన్మెచ్చు మెటుంగువెట్టు సుధలొల్క_కా మోవి తాంగెంపు నో 

శృం గూడన్ రుచు లూరంజేయ నయనోల్లాసంబు మేల్దాతి ర 

వ్యం గన్విం దిడు వంకదిద్దునెటీ చెల్వం వింద్రనీలాలకు జా. 270 

తే. పద్మరాగాళిం. దల(దన్ను ఫదతలములు రౌప్యకాంతుల నెగ(జిమ్ము రమణి నఖము 

లౌర 1 నవరత్న భూషల కాభరణము లిడెడి లక్ష్మిని: దల(పించు నింతి రూప్ప. 271 

ఆ. వాసుదేవ |! సీపు పరిత్యక వ కుంళవాసు(డవె కదయ్యు వా _స్త్రవముగ 

నీకు( గన్యకామణికి రుక్మిణికి సీడుజోడు( గలిసె గురువుతోడు సుమ్ము ! 272 

క. కుండినప్పరి విచ్చేయుము భండనమున( జేది ధరణి పాద్యసురత తి౯ా 
దండించి రుక్కి గర్వము ఖండించి విదర్భ సుతను గైకొనుము హారీ! 218 

ఉ. ఆ సుదతీలలామ భవదాశయముల్ వఏన(గోరు నన్న, నో 

భూసురవర్య ! మీ వచనముల్ తల(దాల్చెద నడవచ్చు [కూ 
టె 

రాసురశ క్రులన్ నుటీమియాడెద( బేడియ (6 దెచ్చెదన్ మదో 

ద్భాసిత హ స్పిమ_స్తకము విచ్చి మణుల్ గొను మేల్ హరికి]ియ క. 214 
te] 

క, అనుచున్ భూనురునకు హరి ఘనతర భుషాంబరాదికము లిడి మీద 

రృనభాగ్య మ్మునగూడుట లనఘా | కల్యాణకరములని వినుతించెన్. 275 

క, సుతునకు భయపడికుండిన సతియుం దన సుతను చేది పొలున కొస(గన్ 

మతి నెంచి పరిణయాలంకృతి సతి రమ్యత నొనర్చు( గృతులను బంచెకా, 276 

ఉ. విచ్చిన పూలతో (టలయి వింత గతి జా ధ్వజతో రణావళికా 

రచ్చలు రాజమార్గములు రాదిలె భూషల సంబరంబులన్ 

ముచ్చటగా. నలంకరణముం గొను ప్రీలయి సొధరాజముల్' 

పచ్చల గెంపులన్ రవల బంగరు రంగుల వెల్లె నలడల్, 277 

_ఉ అంధ తమిస్ర సుబ్బ భయదాటపులన్ జత (గూడు ఛాడ్చునన్ 
_ సింధువు ఘోర నక 9తిమిశ్ళంగి తిమింగిలసంగియెై నటుల్ 

__ దింధుజనా ప్రమితం పరివారగణమ్ములు వెంట రా జరా 

= సంధక దంతవ క్ష) నిజసై న్యయుతుండయి వచ్చె. జైద్యు(డున్, లీ 
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. వచ్చెను జె ద్యు(డు స్వాగతమిచ్చె మహీపాలు. డుచితహిత సత్కారం 

బచ్చువడ, రుక్మిణికి మది హెచ్చెను హరి రానిచింత లెదిగెను వంతల్. 279 

. అరిగెనొ లేదొ భూమిసురు( డచ్యుతు( డొల్లమి తెల్ల మయ్యెనో 

పరుండగు రుక్మి దీని విని బాడబునిన్ జెజ(బెమైనో రమా 

వరదుడు రా6 డదేటికి, వివాహము రే పెటు. జేరనోపు నె 

వ్వరి నననేమి నా నుదుటి భాగ్యము చక్కు. (గలేమి నింతకుద్. 280 

. అని పరితపించు రుక్మిణికి 'రుక్క్మి యాజ్ఞానుసారంబుగా శిశుపాలుని యాగమనం 

 బెణీంగించి, యభ్యంగనమొసర్చికొని యఖిలాభరణభూషిత వె చేతో మోదంబునన్ 

నూతనవధూ న్వరూపంబున నలరవలయునని య భ్యర్థించిన నప్పువ్వు(టబో(డి గోపాల 

విరహతాపొనల వివశయగుచు సఫీజనంబులం గని, 281 

. శ్రీ గంగ జనకుని స్నేహార్చ లేనిమై నభ్యంగన మ్మేల యని తపించు 

సకలార్థము లొసంగు శౌరి? చేపట్టని మణిభూషలేలని మదిం గలంగు 

జలదవరుని గాంచ :జాలసి కండ. గజ్జల మేలయనుచు నళు9లను విడుచు 
వప గం 

సుమన స్పుసేవ్యు పాదముల వంగని తలన్ విరులేల యని జడం దుజుముకొనదు. 

. అక్షయాన్నస్వరూప్పని యధర మాననట్టి నోట నన్నం బేలయనుచు. దినదు 
వేడ్క మురళీధరుని పాట వినని శు9తుల గానమేల యనుచు వీణ! గాన దెపుడు. 282 

. అంత రుక్మిణింగని చెలులు, 283 

. తెబపి(గొనక మేఘంబులు గురియుచుండ విడక వడగాడ్సు లెప్పుడు విసరుచుండు 
నకట! త లకి9ందులయ్యె సీ పకృతి యండు) బాష్పతతుల నిట్టూ ర్చెడి పడ(తి(గాంచి. 

. కొమ్మపై ( గోయిలకూ(తలె వినరావు పరువంపుటామని మురిపె మేల 
ముద్దెన తామరల్ ముకుళించ(బోవెందు శాంతనిశీథీనీ సమయ మేల 

అమలశరజ్ఞ్యోత్స్న హసియించదేవేశ వరపూర్ణ చంద౦వై భవ మదేల 
పిసవమంజరి సహవసతియే వలదను గాలిమేపరి యందమేల యనుచు 

. అఖిలమున్రోసి పి౦య విరహా ర్రింగుందు కన్యకామణి రుక్మిణి(గాంచి చెలులు 
సరసవాక్కుల శీతోపచర్య సేతు రామె నా చర్యలే యివి యనుచు గొణ (గ. 285 

. ఇంతలో విపు) ( డరుడెంచె నింతికపుడె సగము పారిణమువచ్చెనో సాధ్వి ! కృష్ణు 

డరుగుదెంచుచున్నా(డని నంతలోనె యశై యెగిరిగంతిడె నుబ్బు నా(పలేక, 286 

. వచ్చెను గృష్ణు(డు నిను. గడుమెచ్చెను భూషాంబరములు మిక్కుటముగ నా. 
కిచ్చెనన మీ బుణ మ్మేమిచ్చిన( దీరదని (మొక్కులిడె రుక్మిణియున్. 28? 

. అంత మరునా( డుదయమ్మున, Se 2 
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ఉ. వచ్చె రమావిభుండు( గడువై భన మొస్పంగ రౌహిణేయు(డుకా 
_ జెచ్చెర( దోడునీడయయి చెంత. జలంగ భటవ9జంబులున్ 

హెచ్చిన వికమోద్దతి నుపేందుని గొల్బెడి నిర్ణరాళియై 

మచ్చిక వెంటనంట రథమ త్తగజాళ్వ చమూస సమేతుండై. 289 

జర జ అద ఉ. సీలనభమ్ము జీల్చుకొని నృత్య మొనర్చెడి పాగవృడబ్ల శం 

పాలతికాంగ నా కృతుల బాల యలంకృత చేల త్యక్తరా 

జాలయ వేల దీప్త సకలాభరణ ద్యుతిజాల తాను దు 

ర్లాలయ గర్భశాలకు మహావిభవమ్ములు (గాల నే(గుచోన్. 290 

సీ, రహిమీజ భేరీమురజ శంఖమర్షలతూర్యనిస్వాన సందోహమడర 
నిరతవృద్దసువాసినీ దత్తమంగళ నీరాజన ప్రభానివహ మెసంగ( 
గనకాభరణ దీప్త కన్యాంగనాధృత పూర్ణకుంభద్యుతిపూర మొల్క. 

భువనమోహాన కళాపూర్ణ రంభాబింబ దేవదాసీ నాట్య సేవలలర 

తే. వేడ్క సౌధాగ9ంములు పుష్పవృష్టి గురియ ఛత్ర చామర రాజలాంఛనము లొప్ప 

రథ గజాశ్వ పదాతివర్శములు నడువ నాలయము(జేరె రాజమరాలబాల. 291 

వ. చేరంజని యా కాత్యాయనిం గని, .. 292 

క. అమ్మా : నిను నెదనమ్మతి నమ్మాధవు( బతిని సేయుమమ్మా i నిన్నున్ 

నమ్మి చెడినట్టివారలు నమ్మక యిల నాగుపడిన నరులుం గలరే. 205. 

క. మారుని (బదికించితివి కుమారునివలె( జూచి, నీ కుమారుడు తానుకా 

_నూరిండ్త మొదలుగావుత ! మారమణియు మారమణీని మజువం గలదే. 294 

ర్, అనుచుం దుర్గాసతి పూజనమును నత్యంత భ క్రి సలిపి తిరిగి తా( 

= జనుదెంచి వీధి నెలడ6 గనుగొని శ్రికృషు గూర్మి కడలు కొనంగకా. 295 'థ అరి oa 

క, చూచెను జూపుల వలపులుబూచెను దరహానరుచులం బూ పౌరభముల్ 
వీచెను విద్యుద్వల్లులు దో(చెను యువ హృదయములను దోచెను బేర్మిన్. 296 

తే బాల పెదవి గదల్బ. బల్వరుసతిరు లందముల మూటవిపష్ప ముత్యాల పేరు 

నాతి క్రీగంట (గను వీక్షణములచాలు దివ్యసౌందర్య సరసిలో6 దేలు మీలు. 297 

అ. జలదమందు బిక్కు సౌద్రామినీ లత కరణీ( దరుణి మెజసె హరి యెడంద( 

జసి(డిలోన( గట్టువడిన నీలము భాతి( జెలువ యెడ(ద శౌరి చిక్కువడెను. 208 

ఆ. జనములోన( జొచ్చి శతు నై న్యము విచ్చి వనిత( గొనెడి దనుజవైరి కాను. 
* జలధి( గల(తవెట్టి యిల నుద్దరించెడి ఘన వరాహరూపి యన వెలింగె. 899 
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. రధము మందరముగ రాజన్య జలనిధి మధనపబచి జయము మధుర సుధగ . 

సైన్యమునకు బంచి, సరసిజాలయ గాగ హరి విదర్భ తనయ నపహరి రించె. 300 

. అటి హరిం గాంచి రుక్క్మి, 30t 

దొంగతనము నీకు తో(బుట్లు వెజు(గుదున్ వెన్నతోడ నేర్చుకొన్న విద్య 
వెన్నముద్దగాదు వెల(ది యియ్యది యింక నరిగె దెచటికనుచు నుజికె పైకి. 802 

. ఉజికివచ్చు రుక్కి నొడిచి తేరున( గట్టి సతి మొగమ్ము( జూచి శౌరి తాను 
శిరము దటుగు టుడిగి కిఖ( దటీగి యొకింత విడిచి పెట్టి తనదు వీడు జేర: 303 

=, అడుగులం బారాణి యలముకొ న్నట్టులు పసుపు కుంకుము కడపల వెలింగె 

తనువున మధుపర్కమును ధరించినయట్లు భవనముల్ వర్షలేపముల( దనరె 

ఉరమున( బూసరుల్ మెజయుచున్న ట్టులు రమ్యతోర అముల రచ్చలలరేె 

మోముపై ( బెండిలిబొట్లు వెట్టినయట్లు గోపుర కలశముల్ కొమరు మిగిలె 

. ధ్వజము లమరె బాసికములు దాల్చిసట్లు పురవరమ్మొక పెండ్షి కూంతురుగ నలరె 
రాం పుడు గోధూళికాలగ్న మగుట దెల్చ( రకలు ము త్రియప్ప పు టక్షతలుగ వెలసె. 904 

. విజయలక్ష్మిని లక్ష్మీని వెంట( గొనుచువచ్చె హరి యని పౌర సువాసినులును 

హారతుల నిచ్చి తూర్యవాద్యములు మో(గ స్వాగత 'మొసంగి రెంతొ వై భవము మీటి. 

. వనితను శౌరి రాక్షస వివాహమున కా గొనితెచ్చె శూలీయున్ 

వనజభవుం డమ ర్యులును వాసవముఖ్యులు యాదవాదులు కా 

మునిజనముల్ తిిలోకములు మోదమునకా సుమవృష్టి ( గప్పుచున్ 

_ వినుతినొనర్ప సంతతము విశ్వహితం బొనగూడ వేడుకన్. 806 

. కాంక్ష రుక్కిణీక ల్యాణ గాథ ( జదువ నుర్విజన సంతతికి శుభాభ్యుదయ మొదవు( 

_గన్యకలు నాపద తొలంగి మాన్యు(డై న వరుని( గూడి సుఖింతు రవార్యగతులు. 307 

. అవి పోతనార్యుం డాశుగతి హరి యవతారగాథా విశేషంబుల యోగివర్యుం డాదేశిం 

చిన పికారము స_్రరాతంపర్యంతము పూ ర్తియొనర్చె నంత జనంబులు ఘనంబుగ 

సంతో షవార్టి 'దోంగాడి కవివర్యుని పితిభావి శేషంబులం గొనియాడి తద౦౨చిత 

. భాగవతకోశంబు భదగతి 6 బా ప్రించు( గాత యని దాశరథిని బ్రార్హించి నిజగృహం 

బులకుం జనిరి. 308. 

ఆశ్వాసాంతము 

. రామా! రఘుకుల జలనిధి సోమా : సోమక సురారి సూదన భీమా : మన్నన 
శీమాగ౦జాభినుతపద తామరస £ రసస్వరూప £ దశరథనామా 1. 80 
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చ. నరసిజనేత9 ; సత్యగుణసారచరిత9 : రమాకళత39 : సుం 

డరసుకుమార మార నిభదర్శితగాత 9 : మహాపవి(త్ర : మ 

దురిత లతాలవిత9 : భవదు_స్తర దుఃఖ తమః (పసు సహ 

త్పరసిజమిత 3 ! వార్తి ఘనదర్చ విశోషకపత్ర 1 రాధునా ! 810 

మాలిని 

ఫణిరచిత శయానా: వై నతేయైకయానా ః 

యినశశి కృతనేతా? ! హృద్యసేలాబ్దగాతా) : 

కనదఘహార గంగా | కామపుతా9 పసంగా : | 

వినుత సగుణసారా | వీక్ష్య నైరుణ్యపూరా ! 311 

గద్యము 

(్రీమదృరద్వాజగో త్ర సవిత్రాప స్తంబసూతే 9, పిథిత సూరిజనమి[త, బక్క య్యళా స్రీపు[త్ర 

వాగేశ్వరీ సమాసాదిత, వై దేహీవర నివేదిత సరసకవితావిలా?:, సహజ 

పాండిత్యభాస, వరకవి విధెయ, “వరదార్య నామథభేయ సరణీతం 

బైన పోతన చరితమను మహావీబంధమ్మునందు 

ద్యాదశా శ్వాసము. , 

సంపూ ర్త ము, 
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బలి 

పువూదముల పట్టక 
కా! 

జా భు జాల 

దోషము 

నాంధి ఛందోనంతు 

కోల చలమలి నాధ సర్గురువ రేణ్యు 
ర గ 

బుధులు పామరులనకళా 

కావ్య సంత తుల నంలిఖయించు గాన 

పరిష్క్టృతము 

నార్యు ఛందోన తు 

మహితగురునికోలా చల మల్లి నాథు 

బుధుల6 జామరుల నొగిజ్షా 

నవ్యదివ్యకృతి సంతతులన్హి ఖించు 

యేరిన డుంగుట _ యెవ్వరివేడుట 
'తామవి చెల్య నేర్చునే యయ్యవి తా మెటుంగునే 

సంత పియింప సారె దపింప 

సత్త పనిర్వవాణబుద్ధి సత్త పమును మను చుబుద్ధి 

పింయునితనుమనో వాక్య తికరణ వరునితనుమనో వాక్య తిక రణ 

(వచనము విస్మృత మైనది) వ॥ మరియు 

డిప్పగిది యే గెనుకొన్ని దిన ము డిర్వు రికి నేగను గొన్నిదినమ్ము 

లిర్వురఖా లీ గతికా 

గూడిపాడు య్యెల (బాడు మేలు య్యెల 

న్వంతపుటింటి బంటుతమిసంగ సొంతపుటింటి బంటుత మి శోభి 
యడుగుననదు జరుగదడుగు 

నాపాఏణి నాయెద 

గొనివచ్చిచెల్లె గొనిచెల్లెలమ్మ 

వశముగాకనుదల వివళ చేతన దల 

మెగలయామలకల్ యొయారనుల్ మెమలక ల్ మనసానాియారముల్ 
బూల (బండ్ల నాకుల “మ్మా బూవులాకులముకెనెడి యా 

నివ్వటిలాన వేమ నివ్వటిలున్ నస్వవేమ 

రూపుగొన్నరటంచు రూపు6 గాంచిరటంచు 

దరముగాదిక జా(లననాల రాదు. దరముగాదిక6 జాలుననంగ నాల్క 

తానిను6డు రాదినుండు 

అనుకొనితిగాని అనుచుభావింతునది 
వ॥ అయినను జెనుపయనంపుటిడుమల 

నుడివడియున్న మిమ్ము[ శమ పెట్ట జాల 

చెలి యుల మురంజిల జేయు మొల ౦పు 
ని య. య య | 

కవితల వినవలతుననియనిపి మరునాడా 

సమయంబున కెయచదే[పచేశమున కవి 

వుంగవుల నవలోకించి మివుల గౌర 

వంబున. 

f అల 
(వచన ము-విన్మ శ మైనది) 
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దోషము ... పరిష్ట్యుతము 

యచ్చెరుగొంటినొక్కటణా  __ విస్మితబుద్ధినుంటి నేలా 
నృజిమాజు పల్కకకా నృెరమాట లేటికిలా 

దానటువలెన్లేవా మె రైమెమారకళా నావిటుండు, చా చేవాంబు గామార చే 

| లోవాంబందున లోవాంబందొవి 

వేయి మెదలుపంాలేమొ వేయిమెదలువ6 గానేమొ 

అమరియుండొక అననొప్పునొక = 

వరిటయంచును వంటగఅ చి చెకయగంచుముని వంటగఅచి 

చెదురు నలకములు చెదురు [భమరములు 

కొండగమి పి ఎ దండు వెడలిన ధరగిరుల వె చాడి వెడలిన 

మంజుకుంజుము వననికుంజము 

అనుకొంటిని వ్యయుని అనుకొని నే నవ్య యుని 

ముదిత తపా వణయవాతుల ముదిత పణయ తవావాతుల 

విం,దంచుకా ళిరాలూవ6్డ6గ కా వా, రాలించి యూ (కొట్ట 6గ జా 

యిప్పు డమరుడై తినేనెన్ని యెతిన మరు(డను నే(డ బన్ని 
హిభువుసన్ని ధులు సేవకునకగును ప1భుసన్ని ధులుభృత్యువళ ము గావు 

ఫలములమరు ఫలమమరదు 

యగును కాదు 
(శ్రీవా రికారుణ్యసిద్ధిజిక్కు శారీ కారుణ్యా పి సాధ్య వడదు. 

తో వెంచెడినెవని (బదుకు తుది (పో వెంచెడినెవని (బదుకు ముగయు' 

దినముల చాచే దినముథిళ్తే 

బంగరు మంగళ హోరతిత్తు నే బంగరువ హోర తిబట్టి కొల్లు నే 

న్ "కళ రచ్వాజమునుమీదినుండి| తిప్పి గాభరచ్వాజమును మీదు గాను ద్రిప్సీ 

మొలయ. దీప్తి | 

నంలిఖయింపంగ చైత్య వినిర్మితి కేమి 

మాల తిమల్లి క లల్ల నవ్వుచు౯ా మాల తిమ లై యునల్ల ల నవ్వుచు జా 

డో లాయితనుగా, తి పాొలాశనుమ పంకజాయతళ నేతపాలాశనుమవ క్ల 

వ కత తరుణాబ్ద'నే తిసాందర్య ఛాతి లావణ్యధా (తి డ్ లక్చుగ్యాతి 

గలదు దాని వెబులా యిచాలకించియటులా 
కవివరులు దెన్షు లెలయించియు కవులాంధమందు నిలయించియు 

యనమవా,, యంచు యనమ,, యటంచు 

ఈవద్యముపి పిదవ నీ పక్క వచన 

ముండవలయును వ॥ అనిపల్కి 

తేజవిలాన కాంతివిలాన 

స్మేరశారదన వాంబు జిముల్వికసింప 'న్మేరకోరకిత నవ్య సుమమ్ము  లువిప్ప 

] కీ వారివిరచిత శ్రీవారివాోసిన 

వారలనున్న బే వేది వారలలోేన వేది 
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బలి] 

— co ఆఅ వరి ™~ 0 

దోషము పరిష్కుతము 

మండుకపో యెడి మండిపడుచునుండెC 

వీవిచటినుండే యూరికీతోవ  వీవెచటికీ యిల్విడియీో|త్రోవ 
వెనుసవర్చవచ్చుశే చేసవరింపవచ్చుశే 
బుగలాదె బగునొ కొ) 

(జాలవి యెల్ల ౯ నయ్యవి యల్లం 

మందయా నేమన౯ మందయాయేమన కా 

భామలగుం జెల కా భామలపహృృత్చుటి౯ 

సవిశదముగ సవిస్తరముగ 

లేదా పె యెతం డికెలుక లేనటు 

వచ్చి౯ కాదుపీత యెటుం గ నట్లుగా సుతవచ్చె౯ 

కొకుల కెగర్య బాకి మేలాకులను 

దినును ఒడ్డులకు నెక్కియాబడ్డలొకటమేయు 

తానొగి క్రీనాథుడగు(గుచేలుం (శ్రీనాథుండుదానగును కుచేలు(డ 

త (6డగు౯ా తండగుకా 

రాజాస్థానసుకవినై రాజిలుటకా రాజాస్థాన సుకవిగ్మనాజిలుట౯ా 

కాదనకళ౯ా వారియిచ్చు కంజదళాతుడొనంగు 

చెకవివరుండు చికవియని పెను 
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